


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت 

 وتأثريها ىف املعرفة البرشية 

1



2



 

 الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنت 

 رفة البرشيةوتأثريها ىف املع

 النظرية والتطبيق
 

 

 

 

 تأليف 

 محمود طارق هارون
 

  كلية اآلداب -مدرس مساعد 

  جامعة عني شمس

 

 

 

 

 

 دار الفجر للنرش والتوزيع

2017  

3



 

 

4



)5( 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

َوالَ تَقف ما ليس لك ِبه علم إنَّ السمع والبرص والفؤاد كُلُّ أولئك (  َِ ُِ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ََ َ ٌَ َّ َْ َْ َِ ِ ُ

ُكَاَن عنه مسؤوالً  ْ َ ُ ْ َ}17/36{(  

        

 ]36: اإلرساء [       



)6( 
 

 



)7( 
 

 

 

 

 

 االهداء

 زوجتى الغالية ... إىل رفيقة درىب ورشيكة حياىت 

 " يونس ... " إىل ابنى الغاىل قرة عينى  



)8( 
 

 

 

 

 

 



)9( 
 

 قامئة املحتويات

 الصفحات وعـــــــــــــــــــــــــاملوض

 13 ة ــــــاملقدم

 17  وجذورها التاريخيةنظرة عامةجتامعيةاالالشبكات : الفصل األول 

 17  متهيد 1/0

 17  جتامعيةاال  كرونولوجيا الشبكات 1/1

 22  نظرية الجسور السبع لكونيغسربج 1/1/1

 25  ذى الدرجات الستاالنفصال نظرية 1/1/2

 26  محاوالت كل من كوشني وآيثيل دي سوال 1/1/3

 27  الشبكات املعقدة 1/1/4

 30  ظاهرة العامل الصغري 1/1/5

 34  نظرية قوة الروابط الضعيفة 1/1/6

 36  رقم دنبار 1/1/7

 38 مصادر الفصل االول 

 41  املتاحة عىل العنكبوتية  نشأتها وتطورهاجتامعيةااللشبكات ا: الفصل الثاىن 

 41  متهيد  2/0

 41  تطور تقنيات التواصل بني األفراد 2/1

 45  اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاال تعريف الشبكات 2/2

 49  )1996 – 1995(  مواقع املشاركة املجتمعية 2/3

 51 : اإلنرتنت  املتاحة عىلجتامعيةاال الشبكات 2/4



)10( 
 

 55  األجنبية جتامعيةاال مواقع الشبكات 2/4/1

 71  العربيةجتامعيةاال الشبكات 2/4/2

 80 مصادر الفصل الثاىن 

 87  املتاحة عىل العنكبوتيةجتامعيةاالفئات وخصائص الشبكات : الفصل الثالث 

 87  متهيد 3/0

 87   جتامعيةاال فئات الشبكات 3/1

 88 يم كازينكو وموسيال تقس: أوالً 

 89 تقسيم رشكتى كليكس ولينكس لخدمات تكنولجيا املعلومات :ًثانيا 

 94 تقسيم فيىك بروك : ًثالثا 

 95 تقسيم  جورج باليس وآخرون : ًرابعا 

 98  جتامعيةاال خصائص مواقع الشبكات 3/2

 103  اإلنرتنت عىل جتامعيةاال معامرية الشبكات 3/3

 109 صل الثالث مصادر الف

 111 عىل العنكبوتية جتامعيةااللتقييم مواقع الشبكات املعايري العاملية : الفصل الرابع

 111  متهيد 4/0

 114  عىل العنكبوتية جتامعيةاال أبرز املعايري العاملية لتقييم مواقع الشبكات 4/1

 115 تقييم تشايلندنيت الدولية : أوالً 

 122 تورك ميديا تيتش تقييم رشكة ن: ًثانيا 



)11( 
 

 124 تقييم جينيفر بريجر  :ًثالثا 

 128  أسأليب التقييم 4/2

 128 ات القدرة عىل الوصول إىل مواقع الويب اختبار: أوالً 

 130 ستخدامات القدرة عىل االاختبار: ًثانيا 

 132 التقييم املوجه : ًثالثا 

 133 )العدادات(تحليل ملفات الولوج : ًرابعا 

 136 احصاء الروابط والوصالت: ًخامسا 

 136 مصادر الفصل الرابع

ــصل الخــامس ــشبكات :  الف ــل أشــهر ال ــيم وتحلي ــةاالتقي ــىل جتامعي  املتاحــة ع

 العنكبوتية
141 

 141  متهيد 5/0

 141  مواقع التقييم 5/1

 156  عنارص التقييم 5/2

 177 مصادر الفصل الخامس 

 179  املعرفة البرشيةيف جتامعيةااليات الشبكات استثامر تقن: الفصل السادس 

 179  متهيد 6/0

 180  مجاالت املعرفة البرشية  يف وتأثريها جتامعيةاال الشبكات 6/1

 180  ومجال التعليمجتامعيةاالالشبكات : أوالً 

 186 ياالجتامع وتنمية الوعى السياىس وجتامعيةاالالشبكات : ًثانيا 

 188 شبكات عىل السياحة لرشكات االعالىن التواجد: ًثالثا 



)12( 
 

  ياالجتامع التواصل 

 191  والتسويقجتامعيةاالالشبكات : ًرابعا 

 194  واالعالم الجديد جتامعيةاالالشبكات : ًخامسا 

 196  ومجال املكتبات واملعلوماتجتامعيةاالالشبكات : ًسادسا 

 239 مصادر الفصل السادس

 243 واالجنبية قامئة املراجع العربية 

 253 )1(ملحق رقم

 



)13( 
 

 

 

 

 مقــــــــدمة

 

الحمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، سيدنا محمـد وعـىل   

لظاهرة جديدة تعـرف مبواقـع الـشبكات واملحلوظ لقد كان التزايد املستمر ...  آله وصحبه، وبعد

 اتاالهتاممـ وراء ظهـور ً سـبباOnline Social Networks Sitesاإلنرتنـت املتاحة عـىل جتامعيةاال

 بـني األفـراد ياالجتامعـُالدراسات والبحوث التى تعنى بكيفيـة التواصـل : ِالبحثية املرتبطة بكل من

 سياق البيئة اإللكرتونية مـن جهـة، والتعـرف عـىل الخـدمات التـى تقـدمها يفوالهيئات واملنظامت 

 عن تحليل الـروابط الفائقـة بـني تلـك املواقـع ببعـضها هة أخرى،  فضالً من ججتامعيةاالالشبكات 

 جتامعيـةاالهذا وقـد بـدأت مواقـع الـشبكات ). (Boyd، D. M.، & Ellison، N. B . 2007البعض

 فكانـت * 1995 عـام يفً منتصف التسعينيات من القرن املـاىض تحديـدا عىل استحياء يفبالظهور 

قوم املشرتك بإضافة امللـف الشخـىص الخـاص بـه وصـوره لـه لـىك فكرتها بسيطة للغاية، حيث ي

يتمكن أعضاء املوقع مـن التعـرف عليـه، وبعـض املعلومـات الشخـصية عنـه، وملفـات الفيـديو 

إلخ، ويساهم هـذا النـوع مـن املواقـع بـصنع طريقـة إتـصال سـهلة ورسيعـة بـني ... الخاصة به 

 قـت كانـت أغلـب تلـك املواقـع تجاريـة وتقـدم ذلـك الويف، ولكن اإللكرتوينمستخدميه كالربيد 

 بظهـور مـا يعـرف باملوجـه 2003لكنها مل تنشط وتنترش إال يف عام ، 1995ظهرت مواقع الشبكات االجتامعية عام    *
  وهام مـا ميـثال التطـور الحقيقـى Myspace.com ،Facebook.comالثانية من الشبكات االجتامعية مثل موقعى 

 .  للشبكات االجتامعية
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 وقــد يتــضح تــأثري أمنــاط التفاعــل Match.comخــدماتها مبقابــل مــادى، مثــل موقــع مــاتش 

من خالل حجم املشرتكني فيها، فهى تـضم  جتامعيةاالالشبكات  بني البرش عرب مواقع ياالجتامع

، ومنهـا عـرشات املاليـني مـن  عـرب العـاملجتامعيـةاالمئات املاليني من املـستخدمني للتفـاعالت 

 We وقـد قامـت مؤسـسة )  Goslign S & Augustine A، Vazire،2011(الـشباب العـرىب 

Are Social  مواقــع التواصــل انتــشار واســتخدامبإصــدار تقريــر يــسلط الــضوء عــىل حالــة 

 حيث أشـار إىل أن منـصات الـشبكات 2013 مع تقدميها ألرقام وبيانات خاصة بعام ياالجتامع

 ، حيـث متكنـت سـتخدام تواصل تحقيق معدالت منـو متزايـدة مـن حيـث نـسبة االجتامعيةاال

  كـام .2013 مليـون مـستخدم جديـد خـالل عـام 135أعىل تلك الشبكات من إضافة أكـرث مـن 

 هـى اإلنرتنـت أن املناطق التى تـستحوذ عـىل أكـرب نـسبة مـن مـستخدمى ًيظهر التقرير أيضا

 النـشطني، حيـث تحتـل جتامعيـةاال ملستخدمى الشبكات نتشارانفسها التى متتلك أعىل نسب 

وتتأىت أهميـة الكتـاب مـن عـدة إعتبـارات  (*)%24منطقة الرشق األوسط املركز التاسع بنسبة 

 :من بينها 

 بـشكل عـام ومواقـع جتامعيةاالقلة الدراسات املتعلقة بتتبع الجذور التاريخية للشبكات  - أ

 . بشكل خاصاإلنرتنت عىل جتامعيةاالالشبكات 

 .ياالجتامعندرة الدراسات العربية املتعلقة بآليات تقييم شبكات التواصل  - ب

  إعـالء قـيم يفسهم ُحـدى الطـرق الحديثـة واملتطـورة والتـى تـإ جتامعيـةاالتعد الشبكات -ج

 املعرفة والنقد واملراجعة وحـوار الـذات، وهـى القـيم التـى ينطلـق منهـا أى مـرشوع تنمـوى 

 .يفثقا

(*)  We are social (2014). Global Digital Statistics. Retrieved From : 

 http://www.etonpreneurs.com/uploads/Global.pdf  
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 جميـع مناشـط الحيـاة يف مـن أهميـة جتامعيـةاالا تتمتـع بـه مواقـع الـشبكات ًونظرا مل

، 2011 الربـع األول مـن عـام يف، واإلعالمية، والسياسية خاصة مع قيام الثورات العربيـة جتامعيةاال

وبروز دورها كمصدر من مصادر املعلومـات، حيـث تركـز تلـك املواقـع عـىل نوعيـة مـن املحتـوى 

، مـام يتـيح لـه أن يظهـر كيانـه وهويتـه وأن User Generated Contentيطرحه فكر املـستخدم 

ً ونظـرا لتواجـد مواقـع الـشبكات .)2012مـراد، ماجـدة ( يلتقى ويتفاعل مع أفكار ورؤى اآلخـرين

، ولقدرتها عىل النفاذ إىل األفراد والجامعـات بـرسعة ويـرس، وإلتاحتهـا  الحياة اليوميةيف جتامعيةاال

املعرفة بأساليب مختلفة غري تقليدية، وقدرتها عىل تحقيـق التفاعـل واإلنـدماج مصادر املعلومات و

محاولـة متواضـعة لرسـم صـورة واضـحة  يف دور هـذا الكتـاب ، فيـأيت إطار من األلفة والـصداقةيف

 جتامعيـةاالالتعرف عىل أهداف مواقـع الـشبكات :  عىل العنكبوتية من خالل جتامعيةاالللشبكات 

 يف بهـا وأثرهـا االتـصالمسارات تطورها، ومكوناتها األساسية، وخـدماتها، وتقنيـات ، واإلنرتنتعىل 

التعرف عىل املعايري العاملية الخاصة عن  ، فضالً وتوجيه أمناط التفكرييف واملعريفتشكيل الوعى الثقا

كتـاب ويـضم وهـذا ال. إلـخ...وأبرز فئاتها  اإلنرتنت عىل جتامعيةاالبتقييم وتحليل مواقع الشبكات 

:  وجـذورها التاريخيـةجتامعيةاالالشبكات  :الفصل االولبني طياته مقدمة وستة فصول يتناول 

بع لكونيغـسربج، ، نظرية الجسور الـسجتامعيةاالكرونولوجيا الشبكات حيث يستعرض  نظرة عامة

 وآيثيل دي سوال، الشبكات Kochen الدرجات الست، محاوالت كل من كوشني  ذياالنفصالنظرية 

 جتامعيـةاالالـشبكات : الفصل الثـاىن. ملعقدة، ظاهرة العامل الصغري، نظرية قوة الروابط الضعيفةا

 نـشأتها وتطورهـا حيـث ينـاقش هـذا الفـصل تطـور تقنيـات التواصـل : املتاحة عىل العنكبوتية 
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مستقرة، وال متوازنة عندما متتلئ الحياة االجتامعية بالعديد من املحتوى اإلعالمـي عـىل كـل 

دورة حـدث معـني : حدود إقليم بث معني، زمانية: مكانية(تويات بسبب ضغوط معينة املس

الفـوق “هناك حدود حتى الستخدام املعنـى األكـرث دقـة ملصـطلح ) مثل أزمة سياسية عاملية

تقـوم الحيـاة االجتامعيـة عـىل :  اللتقاط كثافة وسائل اإلعالم يف املجتمعات املعارصة ”مشبع

لكن عـىل األقـل يسـمح !  فقاقيع الغاز املدخله فيه”يفرس“ السائل ال أساس التفسريات، لكن

بتقدير تحـول املراحـل يف الحيـاة االجتامعيـة عنـدما يبلـغ التشـبع ) الفوق مشبع(لنا تشبيه 

يف هـذه . التغريات يف احتامالت التنظيم خالل العامل االجتامعـي: بوسائل اإلعالم نقطة معينة 

 . أننا يف حاجة إىل االتصال بالنظرية االجتامعيةالنقطة ، يصبح من الواضح 

 ً:نحو نظرية إعالمية موجهة اجتامعيا

أود يف هذا الكتاب تطوير بعض األدوات املفاهيمية متوسطة املدى لفهم االخـتالف 

لكـن أي نـوع مـن النظريـات . أنه عمل نظرية إعالمية: الذي تصنعه وسائل اإلعالم يف حياتنا

 اإلعالمية؟ 

ً، طاملا أن وسائل اإلعالم دامئا جزء، وتتضمن ”نقية“كنا وجود نظرية إعالمية ليس مم

مثـل نظريـة  ً،  تجريـداحتى أكرث نظريات االتصال. ًتاريخيا وسائل توصيل املعلومات واملعنى

 ال ميكن أن تظهـر إال كبـارزة ”نظرية رياضية لالتصال“ Weaver، و ويفر  Shannonشانون 

ُالخاص، يف عرص الكومبيوتر واإلنرتنت عندما أخرتعت الشـفرات لتحويـل يف السياق التاريخي 

 نظريـة إعالميـة تنطـوي - للتسـهيل–ما أسميه . املعلومات املعقدة إىل أشكال شائعة بسيطة

دعنـي . عىل خيارات معينة حول البيانات التي تعتمد عليها وأنـواع التحلـيالت التـي تفضـلها

 . أرشح

ميكننـا رفـع . اسات وسائل اإلعالم كهرم له أربـع قمـمللتبسيط، قد نفكر يف در

الهرم يف االتجاهات األربعة بنوع الدراسات التي نريد منحها األولويـة يف األعـىل، بيـنام 

  لرفـع ”فضـىل“ أو ”صـحيحة“ال توجد طريقة . تشكل املوضوعات األخرى قاعدة الهرم
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 الفصل األول

 نظرة عامة:  وجذورها التاريخية جتامعيةاالالشبكات 

 

 

 

  متهيد1/0

مـن  Social Networks جتامعيـةاالبإلقاء الضوء عىل طبيعة الشبكات هذا الفصل يهتم   

 .ت املختلفة ذات الصلةًالتعريفية، وفكرتها ؛ موضحا النظريا، التاريخيةالناحية 

  :جتامعيةاالالشبكات *   كرونولوجيا1/1

 .J. A. Barnesبــارنز . آ.يرجــع الفــضل لعــامل األنرثبولوجيــا الــشهري ج 

 بأنهــا جتامعيــةاالَ حيــث عــرف الــشبكات 1954 صــك ذلــك املــصطلح عــام يف 

 مـن أفـراد ومـنظامت جتامعيةاال التى تربط البنية Nodesمجموعة الوحدات "

  األوسـاطيفنسيج واحد متكامل، تعكس خاللها كل من العالقـات وتـدفقاتها  يف

أما يف وقتنا الحاىل فعرفـت ) علم الزمن(ًوكان املقصود بها قدميا  ) (   ترجع الجذور اللغوية للكلمة إىل اليونانية *
 . نية أو مبعنى أدق التطور التاريخى لألحداث أو الظواهربعلم تحديد األحداث حسب الفرتة الزما
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من  والتي كان ” نظرية الوسيلة“ًرمبا أكرث أشكال نظريات اإلعالم املحتفل بها مؤخرا 

ِأشهر مؤيـديها املنظـر الكنـدي مارشـال ماكلوهـان  َ ُMcLuhan وهارولـد إنـيس ، Harold 

Innis واملنظر األملاين فريدريش كتلر ، Friedrich Kittler كـام . 2011 الذي تويف يف أكتوبر

ًأضاف كتلر بعض التصورات الذكية إىل ما الذي تفعله وسائل اإلعـالم، وخاصـة كيـف ظهـرت 

، وبالتايل كيف امتـدت وسـائل اإلعـالم، وبـالطبع ”كوسائل إعالم“اعات معينة تكنيكات واخرت

بـعـض تـصـورات كتـلـر لـهـا تطبيـقـات يف . منـحـت ـشـكال جدـيـدا لحواـسـنا وـقـدراتنا اإلدراكـيـة

 املميـزة ”التقنية“سوسيولوجيا وسائل اإلعالم، لكن اهتامم كتلر الحقيقي كان فهم املساهمة 

هذا فقط يـفرس . تدة بواسطة كل وسيلة إعالم عند نقطة ظهورهااملصنوعة ألجل قدراتنا املم

 ”وسـائل اإلعـالم املرئيـة“كيف اسـتطاع تخصـيص بعـض الصـفحات القليلـة يف نهايـة كتابـه 

تصفية لخيال ما قبـل اإلعـالم، وأكمـل تاريخـه لوسـائل اإلعـالم “للكومبيوتر الذي يف انتصاره 

 التقنية لكل وسـيلة إعالميـة كـام يـذكر ”الخواص“هذا يركز عىل . كامتداد للحواس اإلنسانية

املـدخل إىل وسـائل اإلعـالم القـائم “، ولنتجنـب ”لننىس البرش، واللغة، والشعور“كتلر بنفسه 

أنه حتى يعني تجنب . ”األفالم والربامج التليفزيونية الشعبية“، أو دراسة ”عىل املحتوى التافة

 أي اهـتامم بكيـف طرحـت وسـائل اإلعـالم مثـل علم االجتامع نفسه، طاملا أن كتلر مل يظهـر

َيَقـدم كـام يـذكر جـون دورهـايم بطـرس : الكومبيـوتر لالسـتخدام ِPeters John Durham 

وسيلة اإلعالم ابتعدت بخلفيتها عـن علـم / نظرية وسائل”دراسات وسائل اإلعالم بدون ناس“

 . االجتامع

مية متجهة نحو علم االجتامع ُعىل النقيض من كتلر، أقدم يف هذا الكتاب نظرية إعال

هذه االحتاملية الرابعة للنظرية اإلعالمية تؤسس لكيف طرحت وسـائل .والنظرية االجتامعية

َاإلعالم لالستخدام، واملساعدة يف تشكيل الحياة االجتامعية، وكيف تداولت املعاين مـن خـالل  ُ

 . وسائل إعالم لها آثار اجتامعية

إلعالمية إىل وجود اسم جاهز لـه، لـذا دعـوين يفتقر هذا النوع من النظرية ا

 وهـي نظريـة تركـز عـىل : اسميه، اسممربك قليالً، نظريـة إعالميـة موجهـة اجتامعيـا
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وارتباطاتها املنضـبطة مـع . العمليات االجتامعية التي تؤسسها وسائل اإلعالم وتجعلها ممكنة

أو تـاريخ التكنولوجيـا و االتصـال علم االجتامع يف املقـام األول ، ولـيس األدب، أو االقتصـاد، 

 .املريئ 

أصبحت وسائل اإلعالم الجديدة ،مثل سابقتها التقليدية من قبـل، محتويـات عاديـة 

من الحياة اليومية، وتشكل جزءا بديهي من بنيتنا األساسية التي تجعل فهـم تـأثريات وسـائل 

اإلعالم الحياة االجتامعيـة يتطلب فهم كيف تشكل وسائل . ًاإلعالم عىل املجتمع والعامل صعبا

إذا أردنا الكشف عـن الرتابطـات املعقـدة للعـامل الرقمـي، نحتـاج . املعارصة نظرية اجتامعية

 يف ”التشـكيل“ حـول Norbert Eliasاسـتعادة عمـل عـامل االجـتامع األملـاين نـوبرت إليـاس 

ية للنظـام، و تركيـز ، إذا كان التساؤل حول األمناط املحل”عملية الحضارة”تقديره الكالسييك لـ

ثم من املفيد أن نرجوع إىل نظرية . املوارد الناشئة يف اإلنتاج ويف الحياة اليومية عىل اإلنرتنت

 اإلنتـاج الثقـايف؛ إذا أردنـا التسـاؤل، ببسـاطة، مـا االخـتالف الـذي ”حقول“بيري بورديو حول 

امعي، نحتاج إىل االعـتامد عـىل تصنعه الرسائل الالحرص لها املتداولة عرب اإلنرتنت للعامل االجت

يك تـقـدير ـعـامل االـجـتامع الكالـسـييك إميـيـل دورـكـايم لالختالـفـات الـجـاهزة والرتتـيـب الـهـريار

لفهـم وسـائل اإلعـالم يف .  التي تخترص إليها تصوراتنا للعامل- يف مصطلحه”الفئات“ -]الهرمي[

ة اجتامعيـة تتنـاول بنـاء، تعقدها املعارص، ال نحتاج ألي نظرية اجتامعية فحسب، إمنا نظريـ

 .      ومتثيل ، و نزاع العامل االجتامعي

ًاملدخل إىل نظرية إعالمية موجهة اجتامعيـا يهـتم أساسـا بالفعـل تـوفر وسـائل اإلعـالم . ً

نقطة بدايتنا هي النهاية املفتوحة للمامرسة وتضمني املامرسـة . مدخال لفهم تنظيم الفعل اإلنساين

ًذا املدخل يتشابه كثريا مع  علم اجتامع السلطة النقدي أكـرث مـن تـاريخ ه. يف عالقات قوى أوسع

إال أن النظرية اإلعالمية املوجهة اجتامعيا تتشارك شيئني هامني مع نظريـة . االكتشاف التكنولوجي

ِاألول، أنها مهتمة بوسيلة اإلعالم، ولهذا تهتم باألليـات والبنيـات األساسـية املنظمـة . وسائل اإلعالم َ ُ

 اليشء اآلخـر املثـري للدهشـة هـو الرتاكـب مـع .  باملعنى العام”االتصال“لتوجيه االتصال بدال من 
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 الحديثـة، وإمنـا  بـالفكرةجتامعيـةاالهذا ومل تكـن فكـرة الـشبكات  .ريريىس ،اوركيوت ، زيرو دج

 . القرن الثامن عرشترضب بجذورها إيل

عندما ترسـخ مفهـوم . االجتامع بدايات القرن العرشين بني علامء يفإال أن مفهومها اتضح 

 الجديـد وقد زادت األبحاث والتجارب املتعلقـة بـذلك العلـم.  منتصف ذلك القرنيفتلك الشبكات 

األنرثوبولوجيا، الرياضيات، املعلومات، الجغرافيـا،  ( بني عدة مجاالت مثل  مشرتكًااسام أصبح قالذي

 ظهرت مئـات مـن املواقـع اإلنرتنتما يعرف ب وبظهور شبكة الشبكات أو ). اإلنرتنتالطوبولوجى، 

 املؤلـف من تصميم –) 1( بنائها، ولعل الشكل يف ًدمت شكل الشبكات املجتمعية أساساالتى استخ

 منذ كونها فكرة تم تطبيقها عىل املجتمعـات جتامعيةاال يوضح التطور التاريخى لظهور الشبكات -

 اإللكـرتوين أوما يعرف بـ الفضاء فرتاضية املجتمعات االيف إىل أن تم تطبيقها Real worldالحقيقية 

Cyper Space .حتى ظهور 1737ى ظهرت عام بداية من نظرية الجسور السبعة لكونيغسربج والت 

 . شكلها الراهنيف جتامعيةاالمواقع الشبكات 
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ُمخططا كرونولوجيا خاص بالتتابع الزمني لتطور الشبكات االجتامعية) 1(شكل رقم  ُ
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ـي  ـأليف الجامـع ـن الـت ـال ـم ـن ـك ـدة ـم ـكال جدـي ـور أـش ـيفية، وظـه ـدرة األرـش ـات، والـق البياـن

، ومساحة كام وضعها لنا مخـرتع )إلخ...املدونات، ومدونات الفيديو، (، والفردي )الويكيبيديا(

نتفاـعـل ـعـىل جمـيـع “   يكTim Berners-Leeالـشـبكة العاملـيـة العنكبوتـيـة ـتـيم بريـنـرز يل 

ويعتقد العديد من املعلقني يف املجال األكادميي والصـناعي أن قطاعـات الحيـاة . ”املستويات

 .  ًالعامة واملهنية بأكملها سوف تتحول جذريا بفضل ثورة املعلومات

األول هو أن نسـبة كبـرية مـن قـدرة معالجـة . رغم ذلك هناك ثالثة رشوط رضورية

. ي يف أيادي خاصة عرب الشبكات الداخليـة للرشكـات، و أنظمـة امللكيـةمعلومات العامل الرقم

 للنهايـة - أن بنية اإلنرتنـت املفتوحـة مـن النهايـةLawrence Lessigوقال لورانس ليسينج  

حياديـة “تسـتمر املخـاوف مـن مـا إذا كـان ممكنـا الحفـاظ عـىل . ًأصبحت شيئا من املايض 

وامئة اليومية الستخدام محرك البحث وبني قدرة رشكة ، مزعجة هي املفاضالت بني امل”الشبكة

جوجل الناتجة عن عمل صفقات جانبية، عىل سبيل املثال، مـع رشكـة التليفونـات األمريكيـة 

ً عرب فتح اإلنرتنت الالسليك بعيدا عـن نطـاق لجنـة االتصـاالت الفيدراليـة، Verizonفرييزون 

 مـن جهـة لجنـة التجـارة الفيدراليـة وتواجه سيطرة جوجـل عـىل السـوق تحـديات قانونيـة

 اإلنرتنـت باعتبـاره ”فضـاء“األمريكية، و مفوضية التنافسية األوربية، لذا ال نستطيع معاملـة 

 .  مجانيا ومتاحا للجميع ببساطة 

الرشط الثاين هو يف إطار التوسع الالنهـايئ يف االتصـال العـاملي، بـدأت تظهـر 

ث برزت قضية الفجوة الرقمية منذ أواخـر حي. أشكال جديدة خفية من عدم االتصال

 –  مثل الواليات املتحدة، والـدمنارك، وكوريـا الجنوبيـة –يف بعض الدول . التسعينات

أصبحت مستويات الدخول إىل شبكة اإلنرتنـت عاليـة جـدا لدرجـة أن عـامل اإلنرتنـت 

. القبيللكن حكومة بريطانيا مل تعمل أي افرتاض من هذا . يبدو نقطة مرجعية عاملية

يصبح عدم االتصال باإلنرتنت أكرث حـدة عنـدما ننظـر خـارج الغـرب، حيـث تختلـف 

ًنسبة الراتب الشهري السنوي الالزمة لرشاء كومبيوتر اختالفا كبريا، يف أجزاء كثرية من  ً 
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من املمكن التجول باملدينـة هل  : التاىلإلجابة عىل السؤال  ايفتلك الجسور، وتكمن فرضية املسألة 

 لسبع بحيث يتم العبور عىل كل جرس مرة واحدة فقط؟ جسورها اًعابرا

ن تلك املسألة ال حل لها، حيث أشار إىل أنـه أوبعد مجهودات شاقة ومضنية أتضح ألويلر  

لـذا قـام .  وعالقتهـا التكامليـة مـع بعـضها الـبعضهـاليس من املهم مكان وجود الجسور بـل ترتيب

ارص عدا الجسور واألرض الواصلة بينها شكل رقـم بصياغة املسألة من جديد وذلك بإزالة جميع العن

ومبصطلح حديث من املمكن ان يطلق عىل قطعـة . مام سهل عليه صياغة املسألة بشكل مجرد) 3(

 اسـمرض أل اقطعتـي يـربط الـذي، وعـىل الجـرس ) Vertix or node رأس أو وحـدة ( اسماألرض 

 مخطـط بيـاىن اسـم النـاتج لريـايضاحيـث يطلـق عـىل الـشكل ). edges or linkرابطة  ضلع  أو)

 .Graphأو

 

 

  مدينة كيستنربغيف فتمثل املدن الواقعة (A-D) اما من (a-g)تتمثل الجسور السبعة  )3(شكل 

 

 الـشكل الـسابق ، يف يعرب عن املـسألة الذي البياينبعد رسم املخطط  

 حـدى الـرؤوسإمبجـرد دخولـك إىل  :  التـايليففقد أشار إىل نتـائج فرضـياته 

Vertics أى أنـه ). جـرس( يجب الخروج منه من طريق ضـلع آخـر مختلـف

  )مغـادرة(كـل رأس يـساوى عـدد مـرات الخـروج ) زيارة(عدد مرات دخول 
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تشكل الحركة العاملية العابرة للحدود، والتي تقودها أمناط عاملية من التفاوتات، تشكل كـال 

ًثانيا، هناك اختالف كبري بني اإلمكانات . ملوارد واالحتياجات ملثل هذا التنسيق االجتامعيمن ا

كام يصيغها ريجـيس ديـريب . األساسية الستخدام التكنولوجيا، وكيف يتم استخدامها باملامرسة

Regis Debray “َاالستخدام أكرث قدما من  األداة َ ، فـإن بيئـة )جديـدة(إذا كانت الوسـيلة ... ِ

بالفعل يريز تاريخ اآلثـار االجتامعيـة طويلـة األجـل . ”حسب التعريف) قدمية] (استخدامها[

للكتب كيف تضافرت عنارص عديدة لتنتج مبرور الوقت معيار عادة القراءة يف أواخـر القـرن 

ـا  ـن يف أورـب ـرن العرشـي ـل الـق ـع عرش وأواـئ ـية، : التاـس ـا املؤسـس ـراءة، وروابطـه ـياقات الـق ـس

قافية الجديدة، و وقت الفراغ املتزايد لدى طبقة الربوجوازية املتنامية ، وحتى واالتفاقيات الث

كانـت القـدرة عـىل إنتـاج محتـوى . تزايد عدد البيوت املتاح فيها مصدر إضاءة بعد الغروب

 ”ثـورة اإلنرتنـت“هي محفز رسعة ) أو بكلامت أخرى البنية األساسية(وليس فقط الربمجيات 

كـان الكتـاب قفـزة كبـرية إىل األمـام يف نرش . عها عـرب نفـس الوسـيلةليك يجري نرشها وتوزي

لكـن اليـوم تسـتطيع بنيـة . االبتكار، ألنه يرس نقل الرسوم البيانية، واألوصاف التقنية األخرى

الربمجيات األساسية والتي تعتمد عليها ابتكارات اتصال مهمة االنتشار عامليا بدون انتقال أي 

ً واملخـرتع يف  ، 2فكر يف نظام الكتابة املفتوح الخاصة مبواقع إندمييديا! شخص أو يشء فيزيقيا ُ

عـىل هـامش اإلرضابـات املناهضـة ] يف كنـدا[اسرتاليا لكـن أول اسـتخدام لـه كـان يف سـياتل 

  املتـاح Ushahidi3، أو قالـب موقـع اوشـيدي 1999الجتامع منظمة التجـارة العامليـة عـام 

          . لتغطية الكوارث عرب أفريقيا

رغـم إثارتـه، مييـز الغمـوض الكثيـف العـامل غـري الخطـي لتحـول : خالصة القول

 محـل ”الجيـل الرقمـي“وسائل اإلعالم املعارصة، وتحل التوقعات القامئة عىل مـا يسـمى 

ضجيج تسويق التحلـيالت الجـادة، وتخـاطر بالخطـأ األسـايس لسـلوكيات مرحلـة الحيـاة 

 وباملثـل، بيـنام نعـيش بالشـك يف عرص تتقـارب . لحقيقـياملرتبكة مـع التغـري التـاريخي ا

 

                                                 
2  http://www.indymedia.org 
3 http://www.ushahidi.com 
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فيه املخرجات اإلعالمية عىل املنصـات الشـائعة، فـإن املـزاعم بأننـا نعـيش يشء متفـرد مثـل 

كلـام “ً مـؤخرا إن Clay Shirkyيـرى كـالي شـرييك .  يجب معاملتها بتشكك”ثقافة متقاربة“

 قلـت اسـتطاعة أي شـخص عـىل اسـتقراء كربت الفرصة التي تقدمها األدوات الجديدة، كلـام

وهـو بالضـبط التفاعـل الواسـع بـني وسـائل اإلعـالم . ”املستقبل من الشكل السابق للمجتمع

  صحيحة عنـدما Proustًوتوزيع السلطة االجتامعية وهو األكرث غموضا ، وكام قالها بروست 

ًما احتفظ به رسا “علق عىل زيف الحكم   . ”يف ضوء ما تم كشفه... ُ

ًبشكل أكرث تحديدا، يجب عىل أي نظرية إعالمية اليـوم التصـدي لسـتة أنـواع مـن و

الشكوك والتي عند ربطها بعمليات أوسع للتاميز والفعل املـنعكس ضـمن الحداثـة املتـأخرة 

 .ًميكن فهمها بشكل أفضل وفقا لديناميات محددة من مؤسسات اإلعالم وتكنولوجياته

 ؟ماذا، ومن ، وأين وسائل اإلعالم

منـذ عقـد ونصـف . ”يف إطار محدد“وسائل اإلعالم الرقمية املعارصة بطرق حاسمة 

النصـوص، واالقتصـاد السـيايس لإلنتـاج، (مىض، كانت العنارص الرئيسية للبحث اإلعالمي هي 

 –بينام طرحت الثـورات الصـغرية يف دراسـات الجمهـور أسـئلة جديـدة ). ودراسات الجمهور

 ظهرت تلك - الجمهور، وما الذي يفعله الجمهور بالنصوص؟كيف تعمل النصوص بالضبط مع

تصوير الفيـديو املنـزيل، تضـاعف القنـوات (مل تغري االبتكارات التكنولوجية . األسئلة باستمرار

ًموضوع الدراسة تغيريا جذريا، بـالرغم مـن توقـع ) التليفزيونية عرب األقامر الصناعية والكابل ً

 يف وضع آمن إىل حد كبري داخـل املشـهد - الشخيص الخاص اهتاممي–النقيض، بدا الجمهور 

الوطني لعروض وسائل اإلعالم، وبدأنا نفهم دور وسائل اإلعالم يف األمم املسـتمرة يف بـدايات 

 .الثامنينات
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مـدير مؤسـسة هريسـت للنـرش  الوقت نفسه تجمـع بـني فـورد وبـني يفصاحب املصنع و

َ، كـام تعـصداقة حميمـة  Arpad الـسنوات األخـريه عـىليفرف مـدير مؤسـسة هريسـت َ

Pasztor يعترب صديق شخىص مقرب من كـارينزى لـذا فـيمكن لكـارينزى أن يخـرب الذي 

   بأرسال برقية ملدير مؤسسة هريسـت يطلـب منـه أن يتحـدث Arpad Pasztorصديقه 

َمع فورد حول إمكانية أخبار رئيس الورشة بحث العامل عىل   مـن تـصليح االنتهـاءرسعـه ِ

  ".سيارة كارينزى

وعـىل رغـم ".  ذى الـست درجـات االنفصالنظرية " وقد عرفت تلك الفكرة فيام بعد بـ   

 .  ذلك الوقتيفمن قدم تاريخ تلك الفكرة إال انها كانت نظرية غري علمية مل ترق إىل التجريب 

  :Ithiel de Sola وآيثيل دي سوال Kochen محاوالت كل من كوشني 1/1/3

م حاول كـل مـن آيثيـل دي سـوال املـشتغل 1950 عام يفًوبعد مرور ثالثة عقود وتحديدا 

إثبـات فكـرة ) IBM(ومانفريـد كوشـني مـن رشكـة آي يب إم ) MIT(مبعهد ماساشوسـتس للتقنيـة 

هـتاممهم ا ذى الدرجات الست من خـالل فـرض عـدد مـن األسـئلة التـى شـكلت محـور االنفصال

 :)6(وهى

  تتم عملية التواصل البرشى ؟ كيف - أ

  ما متوسط عدد املعارف الشخصية التى تحكم عملية التواصل بني األفراد ؟ -

  ما متوسط عدد املعارف الشخصية التى تحكم عملية التواصل بني املجتمعات؟ -

ً تجعـل شخـصني متباعـدين فكريـا وجغرافيـا كم عدد الروابط التـى-ب   عـىل صـلة ببعـضهام ً

 البعض ؟
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 ”وسـائل اإلعـالم“واالقتصادية، واالجتامعيـة ، والسياسـية، كانـت املنتجـات يف عرص مـا قبـل 

َ وتسـتقبل مـن أعضـاء الجامهـري التوزيـع/الرقمية تبث عرب عدد محـدود مـن نقـاط اإلنتـاج ُ

الغفرية املنفصلني عن بعضـهم الـبعض، لكـن هـذا مل يكـن بسـبب رضورة تكنولوجيـة، مثـل 

جـرى تطـوير إمكانيـة الراديـو : يف الواليات املتحدة األمريكية : التاريخ املبكر لعروض الراديو

الة قبـل وبعـد  إىل شخص أو من عديدين إىل عديدين بصورة فع–باعتباره وسيلة من شخص 

بينام جرى يف فرنسا وبريطانيا استكشاف إمكانية تشغيل الراديو . نهاية الحرب العاملية األوىل

وتعكس مثل هذه الـنامذج غـري الجامهرييـة .  غري مركزي و شامل”مجتمع“من خالل منوذج 

ً لدرجة أنه يكتب عنها كثريا باعتبارها من تاريخ وسائل اإلعال–ًالتي سقطت بعيدا   الجهـد -م ُ

كـان :  إىل عديـدين –الذي ذهب لتطوير الفرص التجارية والسياسية لنموذج راديو من فـرد 

التوزيع اإلعالمي عىل املستوى الوطني، و وسائل اإلعالم كثيفة / ًمطلوبا رأس مال كبري لإلنتاج

 .ة رأس املال الناتجة تناسبت بشكل جيد مع املركزية املتزايدة ملؤسسات الدولة الحديث

اآلن أـنـواع مختلـفـة ـمـن التـحـوالت يف طريقـهـا، ـمـرة أـخـرى ـلـيس بـسـبب إمكانـيـة 

نألف فكرة التليفزيون املنزيل الثابـت، لكـن اليـوم حتـى يف الـدول التـي . تكنولوجية بسيطة

% 50من السكان لـديهم اتصـال عـريض النطـاق، و% 74تتمتع مبعدات جيدة مثل بريطانيا، 

هواتف خلوية مزودة بخاصية تصفح اإلنرتنت، حيـث أصـبح  عاما لديهم 24-16ممن يف سن 

ًاالستخدام األسايس لإلنرتنت روتينأ يوميا يف عدة دول، وظهر ممثلو وسـائل اإلعـالم الجديـدة، 

منتجو فيديوهات الجهاديني عىل شبكة اإلنرتنت، أو بالطبع أي مقطع فيديو منتج شخصـيا و 

َمحمل عىل اليوتيوب؛ وتغريدات املشـاهري  مـن هـواتفهم الخلويـة، واملتظـاهرون بكـامريات ُ

 ” فحسـب، بـل يف سـؤال”مـاذا؟”كل هـذا لـيس تغـريا يف سـؤال. هواتفهم الخلوية يف الزحام

 كرس أسـايس بـني مـنـتج John Thompsonًتعقيـدا أسـامه ـجـون ثومبسـون . ً أيضـا ”َمـن؟

ىل الوصـول لجامهـري اليوم، متنح اإلنرتنت لألشخاص القدرة عـ. ”ومستهلك اإلعالم الجامهريي

 كثرية وهو ما يستعيد ذكريات استخدام األفراد للتليفـون الالسـليك للغنـاء ولعـب املوسـيقى 
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يستثمر . ًرغم أن يف تلك األيام كان كال من املدى وقيود البنية األساسية مختلفة متاما. ”للعامل“

يـز، وإدارة املحتـوى موزعو اإلعالم املتخصصون ليس يف محتواهم فحسب، بل يف تحف/ منتجو

 أو الجمهـور فرصـا ال نهائيـة   بينام لدى مستهلكوا وسائل اإلعـالم. الذي ينتجه املستخدمون

ًللمشاركة ، أو للتعليق عىل إنتاج اإلعالم املؤسيس، ورغم إن من يستمتع بهـذه الفـرص متامـا 

 شـبكة ًيظل متشككا، فإن البعض يحتفل باملجتمعات التفاعليـة حـول مواقـع الصـحف عـىل

تحول الويـب : البعض يدرك حتى أكرث التحوالت أساسية . ًاإلنرتنت ، بينام آخرون أكرث تشككا

 مركزيـة  ”وسـيلة نرش ثقـايف“، و تحول الفيـديو مـن ”وسيلة اتصالية“ إىل ”وسيلة للنرش“من 

ل هل ميكننا رؤية تجزئة املخرجات اإلعالمية، واضـمحال. ”امتداد للشبكات بني األشخاص“إىل 

؟ أم أن هذا يقلل اهتامم رشكات اإلعـالم الجديـد املعـارصة مثـل ”وسائل اإلعالم الجامهريية“

 جوجل، يف استمرار بيئة إعالمية جيدة سوف يزحف عربها محرك بحثها؟         

اليوم العبو اإلعالم التجاري الرئيسيون ليسـوا صـانعو بـرامج، أو وكـاالت األخبـار، أو 

ـاYouTubeمـبـا يف ذـلـك يوتـيـوب  (Googleوـجـل رشـكـات أـفـالم، لـكـنهم ج ، ) الـتـي متتلكـه

ـبوك  ـل Facebookوفيـس ـات، . Apple ، وأـب ـزة، واملنـص ـون األجـه ـنعون ويبيـع ـيعهم يـص جـم

إنهـم هـؤالء الالعبـون الـذين : ومحركات البحث التي تعتمد عليها واجهـات وسـائل اإلعـالم 

كـام يـذكر تـارلتون . لعمليـة ككـليربطون العديد من تيارات اسـتخدام وسـائل اإلعـالم إىل ا

 مـسـتخدم بـكـرثة يف داـئـرة الـصـناعة ”املنـصـات“ مـصـطلح Tarleton Gillespieجيـلـبيس  

ُلـذلك السـعي ملنصـات جديـدة مسـتمر، كتبـت يف صـيف عـام : اللتقاط قدرة الربط  هذه 

 Skype ـعـىل ـسـكايب Microsoft، أنتـظـر ألرى ـمـا إذا ـكـان اـسـتحواذ مايكروـسـوفت 2001

.  مليار دوالر سوف ميكنها من االنضامم إىل زمرة العبي وسائل اإلعـالم املسـيطرين8,5مقابل 

ُهذا التحول يعمل عىل مستويني؛ األول، هو مستوى ما ينقل عرب املنصات والتغريات الناتجـة 

ًيف أين تحديدا تستهلك أنواع محتوى  ُ الذي يخططـه منتجـو أفـالم ) الفيديو حسب الطلب: (ً

  Twentieth-Century، توتنتس سينشـريي فـوكس  Warner Brosنر بروز وار( رئيسيون 
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 مجـال الـشبكات يف ، ولكـن مـا يـستخدم Modelsوتنقسم الشبكات املعقدة إىل عدة منـاذج   

 :ت هواالتصاالوعلوم 

  :The Erdos-Renyi Modelمنوذج إيردوس ورينية  -

وإيـصالها ) ن (nodesحيث تم التوصل إىل رسم بيـاىن عـشواىئ مـن خـالل أخـذ عـدة وحـدات  

) 7(، ) 6(،) 5(وكـام هـو واضـح مـن األشـكال ) ب(ُببعضها البعض عرب إحتاملية معرفة كل وحدة لألخرى 

 ).ن ، ب) = (ج(أى ان ) ج(فإن املخطط العشواىئ الناتج من تلك العملية يسمى 

 

 أى scale-free networksًويطلق عىل منوذج إيردوس ورينية أحيانا الـشبكات عدميـة املعياريـة    

عـدد ( بنائهـا أو وصـالتها، وتخـضع درجـة الـروابط يفتلك الـشبكات التـى التخـضع ملعيـار معـني 

 ، أى أن غالبيـة الوحـدات لهـا درجـاتPower lawلقانون التوزيـع ) الوصالت املرتبطة بكل وحدة

 Hubs من تلـك الوحـدات لهـا درجـات كبـرية مـن الـروابط وتـسمى  قليالًً حني أن عددايفصغرية 

الهيكىل للشبكات عدميـة املعيـار عـىل نطـاق واسـع ومـن النموذج ) 7(وميثل الشكل رقم ). املجمع(

ل  املتضمنة داخشبكات الويب، شبكات التفاعل الغذاىئ، شبكات معارف األصدقاء(أمثلة تلك الشبكات

 .)9()جتامعيةاال، مواقع الشبكات الربيد اإللكرتوين
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 تـصميمها عــىل الـشبكات عدميــة يف ومواقـع الويــب اإلنرتنــتهـذا وقـد ارتكــزت شـبكة  

 بقـاء اإلنرتنـتكـن لـشبكة ُاملعيارية لصمودها أمام ما يعرف باإللغاء العشواىئ للوحـدات حيـث مي

 بشكل دائم رغم تعطل الخوادم، اإلنرتنت شبكة تعمل: مثال(تصالها رغم إلغاء الكثري من الوحداتا

 ًرجات كبرية من الـروابط تـشكل خطـرا التى تأخذ دHubsُكام أن املجمعات ) املزودات والوصالت

ىل عـزل مالييـني  كمستضيف للمواقع إGoogleفقد يؤدى توقف موقع جوجل (خرتاقها احينام يتم 

عيارية بصغر املسافة الناشئة بني وحداتها مام يجعـل  فقد تتميز الشبكات عدمية املًوأخريا). املواقع

عملية التنقل بني املواقع تتسم برسعات فائقة، حيث ميكـن الوصـول إىل أى صـفحة مـن صـفحات 

 .)10(ًالويب بالنقر عىل عدد محدود من الروابط مرورا مبا يسمى املجامع

  )SMALL-WORLD PROBLEM( ظاهرة العامل الصغري 1/1/5

 عرض الظاهرة بشيئ مـن يفبداية وقبل الخوض !! " ف العامل بصغره حقا ؟هل يتص"   

التفنيد، فإن ذلك الجدل املتعلق بذلك السؤال قد تالىش بظهور سلسلة من املحـاوالت املتمثلـة 

  Watts، واتـس Stanley Milgram الدراسات املفصلة من قبل باحثني مثل ستانىل مايلجرام يف

هنـا يـستعمل بـديالً عـن  " Smallصـغري "  لتـشري بـأن مـصطلححيث جـاءت نتـائج أبحـاثهم

، فالعامل مهام زاد عدد أفراده عن الباليني فإن هناك درجة مـن القـرب Closeقريب " مصطلح 

بني األفراد بغـض النظـر عـن الحـواجز الجغرافيـة التـى تحـول بـني الوحـدات املكونـة لـشبكة 

 ولـد مـن الـذي  Disjuncture بـني ذلـك اإلقـرتابولعل املفارقـة.  الكونيةجتامعيةاالالعالقات 

 دهـشة مـستمرة يف كيفية تكوين تلك املشابكة املتواصلة مايجعلنا يفتلقاء نفسه وبني اإلدراك 

 محدوديـة الـروابط التـى يفبأن العامل يتسم بصغره وليس الصغر هنا فيزيقـى فحـسب، وإمنـا 
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 يجعلنا ندرك مبحدودية العامل كمكان ما عن لذياولكن ما .  مشابكته الطبيعيةيفتجمع أفراد العامل 

 : أربعة نقاطيفتتمثل غريه؟ ولإلجابة عن ذلك السؤال 

 نتيجـة للزيـادة الهائلـة واملـستمرة جتامعيـةاالالنمو املفرط للوحدات املكونة للـشبكات  - أ

 .لسكان العامل

 .ستمر بينهم بني سكان العامل نتيجة للتواصل املجتامعيةاال الشبكات يف التزايد الكمي - ب

غـري مبـارشة   عدم مركزية العالقات الشبكية بني فئات بعينهـا ؛ فهنـاك عالقـات مبـارشة أو-ج

 .استمرارتربطنا بغرينا ب

 إىل قطاعات واسعة، مام يعنـى أن دائـرة العالقـات يحكمهـا جتامعيةاالانقسام الشبكات  - د

 . تداخل قوى

األساسـية الالزمـة إلثبـات حقيقـة ولعل إجابة هذا االستفسار قد نجمت عنه املعـايري 

تـساع العـامل والزيـادة املطـردة للـسكان ؛ إال أنـه تربطنـا شـبكة مـن امفادها أننا بالرغم مـن 

وبعـد مـىض  .العالقات تجعل تواصلنا يتم وفق آلية متشابكة عرب سلسلة صـغرية مـن الـروابط

  األمـريىك االجـتامع  عـاملابتكـر 1967 عـام يف ًقود من ظهور عمل كـارينزى وتحديـداأربعة ع

.  هذه النظرية وإعادة صـياغتها وتجريبهـا للتأكـد مـن صـحتهاختبارطريقة ال*ستانيل ميلجرام 

ومل يكن هدف ميلجرام معرفة الكيفية التى يتم بها التشابك بني أفراد املجتمـع الواحـد ؛ وإمنـا 

جابـة عـىل هـذا  سلـسلة العالقـات املتـشابكة، ولإليف Linksكان مسعاه معرفة عـدد الوسـطاء

 The Small World Problemبظاهرة العامل الـصغري "  ستانىل طريقته املعروفة ابتكرالسؤال 

 رسـالة إىل أحـد – ال تربطهم صداقة مبارشة بينهم - تسليم عدد من األشخاصيفوالتى تتبلور " 

ء   يعد ساتىل ميلجرام واحدا من علامء النفس االجتامعي الـذي يرجـع إليـه الفـضل يف تنظـري املوضـوعات املتعلقـة بالبنـا *
 .االجتامعي يف القرن العرشين والتى كانت مثار جدل آنذاك
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لجـرام  بوسـطن حيـث بـدأ مييف مجـال أسـهم البورصـة يف يعمـل الذياألشخاص املحددين سلًفا و

 Omahaَ أومها بنرباسكا يفهم بطريقة عشوائية من السكان املقيمني اختيار شخص تم 297بتحديد 

Nebraskويشيتا بكنساس ،Wichita حيث إحتوت الرسالة عىل ملخـص صـغري بأهـداف الدراسـة ،

م  املرسل له وعنوانه، وصورة شخصية له، وبعض املعلومات املتعلقه بالشخص، فأرسل كلٌّ منهاسمو

ُإىل وسيط اعتقد أنه يعرف أكرث منه كيفية الوصول إىل ذلك الشخص، وأنه يستطيع ) الطرد(الرسالة 

متبعني مجموعة من التعليامت يجب أن يلتزم بهـا  )11(إىل وسيط آخر) الطرد(بعدئذ إرسال الرسالة 

  : )12(كل فرد من أفراد العينة وهى 

 تلقـى الرسـالة أن يعـرف الـذي حيث يتثنى للـشخص ( الجدول أسفل الرسالة يفك اسم ضع :أوالً 

 ). أرسل له الرسالهالذيالشخص 

 حرر بطاقة بريديه وأرفقها بالرسالة حيث متثل البطاقات الربيديـة عنـرص مهـم عنـد تحليـل :ًثانيا 

 بنيـة الـرتابط يفالرسائل ومعرفة من هم الوسطاء النشطاء التى ارتكـزت علـيهم املـصفوفة 

 .ياالجتامع

 .لها مبارشة/  حالة معرفتك بالشخص املستهدف معرفة شخصية قم بإرسال الرسالة له يف :ا ثالث

ً حالة عدم معرفتك بالشخص املستهدف ال تحاول أن ترسل له الرسالة مبارشة معتمدا عىل يف :ًرابعا 

ًاملعلومات املتوفرة لديك عن الشخص ولكن عوضا عن ذلـك قـم بإرسـال الرسـالة للـشخص 

 .قد إنه عىل صله بالشخص املستهدف تعتالذي

وأثنــاء تحليــل ســتانىل ميلجــرام لرســائل عينتــه توقــع إنــه إذا زاد عــدد  

  إال ان نتــائج التجربــة. الوســطاء إىل مئــات األفــراد فــإن تجربتــه ســوف تفــشل
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جاءت عكس توقعاته لتشمل ستة وسطاء، وقد نرشت النتائج التي توصل إليها مليجرام مـن خـالل 

 علــم يف، حيــث صــكت نظريــة جديــدة " Psychology Todayعلــم الــنفس " مجلــة يفدراســاته 

  " . the six degree separation ذى الدرجات الست االنفصال"  تعرف بنظرية االجتامع

ولعل تجربة ميلجرام أيقظت العامل إىل حقيقة مفادها أننا ال نتـصل ببعـضنا الـبعض عـرب  

 عـامل يتـسم يف فقـط ، ولكننـا نعـيش acquaintancesف املعـار  أوLinksمجموعة من الوصـالت 

 العـامل ككـل يفبالصغر ولعل صـغر العـامل ال يعنـى الـشكل الفيزيقـى لـه ولكـن معنـاه أن األفـراد 

م الـبعض عـرب مخطـط صغرية ومعقدة تربطهم مـع بعـضه) مسارات، روابط، وصالت( يرتبطون بـ 

 كتابه بأن األفراد يف أشار إليه واتس الذي) 8(كل وكام هو واضح من الش. يط البيئىبياىن داخل املح

 املجتمعات املختلفة يفصلهم عن بعضهم البعض أشخاص مشرتكني إما مـن ناحيـة الفئـة يفالغرباء 

 . إلخ...  املتشابهة اتاالهتامم األجناس العرقية، أو طبيعة التخصص، أو العمرية، أو
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 ياالجتامع دراسة واتس لالتصال يف  الستةاالنفصالمنوذج إيجو لدرجات ) 8(شكل 

مائـة صـديق، وأن كـل صـديق مـنهم ) 100(لديه ) ن(فإذا تخيلنا أن هناك شخص يدعى  

 الدرجـة األوىل مـن يفأن يتـصل مبائـة صـديق ) ن(صـديق إذا فبإسـتطاعه ) 100(ا مائـة ًلديه أيض

 الدرجة الثالثـة يفخص، وأن يتصل بألف ش) ن( يستطيع االنفصال الدرجة الثانية من يف، واالنفصال

 الدرجـة الرابعـة مـا يقـرب مـن مائـة مليـون يفإىل ما يقرب من مليون شخص، و)  ن(سوف يقفز 

  .)13( باليني من األشخاص9 الدرجة الخامسة يفشخص، و

  The Strength of Weak Ties نظرية قوة الروابط الضعيفة 1/1/6

 االجـتامعجيـا وعلـم  أدبيـات علـم االنرثبولويفرفت هذه النظريـة ُع 

 The Strength of Weak Ties Theoryبنظريـة قـوة الـروابط الـضعيفة 

  Mark Granoveter األمـريىك مـارك جرانـوفيرت االجـتامعوقد رشحهـا عـامل 



)35( 
 

.  عىل نحو واسع ومشهور1973 عام يف " The Strength of the Weak Ties"  عمله املوسوم بـ يف

 تتـسم بنـدرة الوصـالت بـني اجتامعيـةبأنها عالقات  " Weak Ties الروابط الضعيفة" َّحيث عرف 

" الـروابط الـضعيفة "  عمله سالف الـذكر أن يفكام أشار . الكيانات وغياب الشعور الحميمى بينهم

 حيث متكن املرء من الوصول إىل أشخاص الميكن الوصول جتامعيةاال العالقات يف اساما حًتلعب دور

 ملـا نظـن ؛ ًلروابط الـضعيفة تظهـر بكـرثة خالفـا أن اًكام أشار مارك أيضا. ويةوابط القإليهم عرب الر

ُالتنقل من وظيفة إىل أخرى ال يطرقون بـاب أفـراد عـائالتهم أو  فمعظم الباحثني عن فرص عمل أو

نظـام  أو" بالوسـاطة"أولئك املقربني من أصدقائهم ما مل يكونوا عىل دراية كاملة بتدخل مـا يعـرف 

األقـارب بغـض النظـر عـن مـؤهالتهم العلميـة والعمليـة التـى  ات التى متنح للمعارف أواملحسوبي

يتطلبها سوق العمل ؛ وإمنا يسعون لتحسني آفاق حياتهم املهنية بالبحـث عـن أشـخاص التـربطهم 

 كـام Extended network ".(14(بـشبكات األفـراد املوسـعة "وهـذا مـا يـسمى . عالقات قوية بهـم

برنـرد " هـذا وقـد يـرى. بحاث أن نرش األفكار واإلبتكارات تزداد عرب تلـك الـروابطأظهرت نتائج األ

سـتفاده مـن الـروابط مـن يحتلـون مناصـب عليـا هـم األكـرث اأن  " Bernd Wegenerويجرن 

مـا يعـرف   أوياالجتامعـومع نشوء برمجيات التـشبيك . الضعيفة مقارنة بذوى املناصب الدنيا

 أضحى من اليسري عىل الفـرد إقامـه عالقـات جديـدة اإلنرتنت عىل ةجتامعياالمبواقع الشبكات 

 مـا Bessiereوقد وافـق باسـري . ًمبجرد النقر عىل روابط األشخاص ذوى العالقات الضعيفة ايضا

 Effects of Internet use and“ بحـثهم يفأشار إليـه برنـرد ويجـرن فقـد وجـد باسـري وآخـرون 

social resources on changes in depression ”أن العالقات الجديدة التى تظهـر بـني األفـراد  
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 امنا تنشأ من خـالل الـروابط الـضعيفة بـني األشـخاص وبعـضهم Cyber Space االفرتايض الواقع يف

 إقامة عالقات جديدة مـع أشـخاص يتعرفـون علـيهم يفالبعض حيث يستخدم األفراد تلك الروابط 

، ومـاى facebook مثـل الفيـسبوك جتامعيـةاالعىل املواقع ألول مرة ويقضون معهم فرتات طويلة 

 .twitter ، وتويرت  myspaceسبيس 

  :Dunbar’s Number رقم دنبار 1/1/7

 دراسـته يف Roben Dunbarذهب عامل األنرثوبولوجيا الربيطاىن الشهري روبـني دنبـار  

-The Co" واملوسـوم بــ " ت الرئيـسيا" األكادميية املتعلقة بتطور األجناس الرئيسية للثدييات 

evolution of neocortical size، Group size and language in humans "   يفواملنـشور 

 حالـة إسـتقرار ضـمن أكـرث يف جتامعيةاال أنه يستحيل عىل األشخاص إبقاء عالقاتهم 2003عام 

الروابط املتامسـكة ما يعـرف بـ  أوجتامعيةاالفالعشائر . جتامعيةاال الجامعة يفً شخصا 150من 

 عـضو، حيـث 150 الجامعات التى يزيد عدد أعضائها عن يف تنحل وتتفكك ياالجتامعللتوافق 

ــم  ــل رق ــستوى ) 150(مث ــة عــىل امل ــشبكات الحميمي ــرشية وال  الحجــم النمطــى للعــشائر الب

نـسبة إىل   " Dunbar’s Numberرقـم دنبـار  " اسـموقد عرف ذلك الرقم بعـد ذلـك ب. العام

 . )15( عاملذلك ال

"  ، فـإن أيـة جتامعيـةاال الـشبكات يففإذا طبقنا رقم دنبار عىل قوائم األصدقاء املتضمنة  

فمن الطبيعى االحتفـاظ بـشبكة مهنيـة يزيـد .  صديق150تزيد عىل " Friends Listقامئة أصدقاء 

 صأى شـخ شـبكة مثـل لينكـدإن ، ولكـن يبـدو أن مـن املـستحيل عـىل يف 150عدد أفرادها عـىل 

 مـن لـوائح بيانـات ًاومـع ذلـك فـإن كثـري. ًشخـصا 150 مع أكرث من اجتامعية أن يحتفظ بعالقات 
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 عىل هـذا ًكثريايزيد عدد أعضائها " األصدقاء"األشخاص عىل شبكة الفيسبوك توجد عليها قوائم من 

حيث ثالثة أو أربعة أضعاف هذا العدد  ليس هذا فحسب، بل رمبا يصل العدد إىل ضعف أو. الرقم

 املرتكـزة عـىل املجتمعـات جتامعيـةاالهـل الـشبكات : وهذا يؤدى للسؤال التـايل. تصل إىل اآلالف

 .)16( ! ؟جتامعيةاال معفية من القوانني األساسية التى تحكم علم األنرثوبولوجيا فرتاضيةاال
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 الفصل الثاىن

 نشأتها وتطورها: لعنكبوتية ااملتاحة عىل  جتامعيةاال الشبكات

 

 

 

  متهيد2/0

 املتاحــة عــىل الــشبكة جتامعيــةااليهــتم هــذا الفــصل بــالتعرف عــىل مواقــع الــشبكات   

مـن حيـث تعريفهـا،   )OSNS) Online Social Networks Sites اسـمالعنكبوتيـة واملعروفـة ب

 إىل أجيال يعكس كل جيل بدوره التطـور امللحـوظ لهـا من خالل تقسيمها؛ وذلك فكرتها، ونشأتها 

 تطور تقنيات تلك الشبكات مع اإلشارة إىل بعض املحاوالت يفا الشبكات الرائدة التى ساهمت ًمربز

 .العربية

  تطور تقنيات التواصل بني األفراد2/1

مر القرنني العرشين والحادى والعرشين بسلسلة متعاقبة من التقنيات 

ُالتــى تطــورت مــن فــرتة إىل أخــرى بهــدف الــربط بــني األشــخاص التــشابكية 

، الربيـد اإلنرتنـتالتليفـون، الفـاكس، : واملنظامت، كام أن لتلك التقنيات مثـل 

  ، الــشبكات الالســلكية، الرســائل الفوريــة، وأجيــال الويــب املختلفــةاإللكــرتوين
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ُعى، ومن ناحية أخرى فإن لتلـك  ترسيع عملية التواصل والتشابك والتشارك املجتميفدورها الفعال 

فمع كل تقنية جديدة تظهر قدرات فائقة مـصاحبة . ُالتقنيات التشابكية ثراء فكرى ومادى ملحوظ

 يف الكم الهائل من املعلومات التى يتم مشاركتها بني األشخاص بأشكال مختلفة تتمثـل يفلها تتمثل 

 photos، الصور Sound Filesات الصوت ، ملفVideos Files، ملفات الفيديو Textامللفات نصية 

 .إلخ وعرب قنوات مختلفة وبرسعات هائلة... 

 الفتـــــــــــــرة  التقنيــــــــــــــة

 )1930(عقد الثالثينيات  التليفــــــــــون 

 )1970(عقد السبعينيات  الفاكــــــــــس 

 )1980(عقد الثامنينات  تـــــــــاإلنرتن

 )1980(عقد الثامنينات   لكرتويناإلالربيد 

 )1990(عقد التسعينيات  )wireless(الشبكات الالسلكية 

 )1990(عقد التسعينيات  Instant messageالرسائل الفورية

Web11990(عقد التسعينيات   الجيــل االول من الويب( 

Web22000 بداية االلفية من القرن الحاىل يف  الجيل الثاىن من الويب  

Web3) Semantic web ( الجيــل الثالــث مــن

 )الويب الدالىل(الويب 

)2009(القرن الحادى والعرشين   

  تقنيات التواصل الرقمىيفً للتقنيات التى أحدثت انقالبا يوضح التطور الزمني) 1(جـدول رقم 
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 جعـل ًانقالبـات بلغـت مـن الـشدة حـدا لتحـوالت وً مرسحاهذا وقد أضحى هذا العرص  

ؤكدون عىل حقيقة هامة وهى أن العامل كلـه يـشهد ثـورة صـناعية جديـدة تعـرف بثـورة العلامء ي

 New العديـد مـن الثقافـات بـاإلعالم الجديـد يفُ يعـرف الـذي واالتصالتكنولوجيات املعلومات و

Media ياالجتامعـ أو اإلعالم Social Mediaوالتـى رافقـت ظهـور شـبكة الويـب World Wide 

(Web )  WWW هـذا وقـد أثـرت .  بيئة الويب بـشكل خـاصيفوالتقنيات املستحدثة  بوجه عام

هذا وتعتـرب . ا وإفادةاستخدام وقت قصري عىل مجتمعات العامل ككل يفتلك التحوالت التكنولوجية 

 إحدى نتائج تلك التحوالت التى جذبت ماليني من البرش اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاالالشبكات 

ولعـل . ًيـا طبيعًاهم لها بشكل يومى أمـراستخدام تلك الشبكات ويفماجهم ندا جعل الذيإىل الحد 

 املاليني من البرش لتلك التقنية هو الدافع وراء ظهور املئات من تلك الشبكات التى تعمل استخدام

ها حيث ال يتطلب من املرء سوى أن يكون عىل دراية استخدامبآليات تقنية تتسم بإتاحتها وسهولة 

 .)1(تصفح عىل تلك الشبكاتبأساسيات ال

.  األشـخاصحتياجاتفإذا كانت التكنولوجيا بتطورها الجامح هى الداعمة بشكل أساىس ال  

ُ هى التقنية التى تظهر سلوكيات وعالقات األفـراد، عـرب تحالفـات ينـدمج جتامعيةاالفإن الشبكات 

 .)2(ويتشارك فيها األشخاص كجزء من حياتهم اليومية

ــان    ــا ك ــاحاجتورمب ــب ي ــة الوي ــشبكات املرتكــزة عــىل بيئ ــك ال  2.0 تل

 بلغته ؛ هو السبب وراء فتح املجال الذي الحياة اليومية والنجاح يف انخراطهاو

 األغـراض التـى يف هـذه الـشبكات اسـتخدامأمام مختلف الهيئات العلمية إىل 

َفعىل سبيل املثـال فقـد منحـت املعاهـد الوطنيـة .  العلمىاالتصالتخدم بيئة 
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 Cornell جامعة كورنيل National Institutes of Health الواليات املتحدة املسامه بـ يفصحة لل

University 12.2$  مليون دوالر لتطوير شبكة فيفـو VIVOweb اجتامعـيلتوظيفهـا كمـستودع 

  فيها وإتاحة إنتاجهاالشرتاكللعلامء املنتمني لها بحيث يستطيع كل باحث الولوج إىل تلك الشبكة و

كذلك حضور املؤمترات والندوات التى تقام عن بعد . ًالفكرى مجانا بني أقرانه من العلامء والباحثني

 . )3( الرسمى وغري الرسمى بني الباحثني والعلامء وطالبى العلماالتصالمام يوطد من عملية 

 التـى تعتمـد) لغـات تطـوير وبرمجـة املواقـع(هذا فعىل الرغم من أن الخصائص التقنية   

التطبيقـات ( إال أن املسارات الثقافيـة ذات الطـابع التقنـى - بنائها متشابهة يفعليها تلك الشبكات 

APIs (فهنـاك الكثـري مـن املواقـع العامـة تحولـت. املرتبطة بجذب األفراد لتلك الشبكات متنوعة 

 لجديـد، لتـتالئم مـع مـا فرضـه التطـور التكنولـوجى والتواصـىل اياالجتامعـ إىل شبكات للتواصـل 

 املـشرتكة، اتاالهتاممـ ببعـضهم معتمـدة عـىل االتـصال كام أن هناك مواقع تساعد الغربـاء عـىل 

، وهنــاك شــبكات تجــذب األشــخاص النــاطقني بلغــة مــشرتكة، إلــخ...األنــشطة، امليــول الــسياسية 

  هيكلـة بنيتهـا التقنيـة فهنـاك شـبكات متـزجيفكام تتنوع الـشبكات . ومتشابهى الديانة والجنسية

الوسائل التقنيات املستحدثة مثل دمج خدمات املوبايـل مـع الـشبكة، املـدونات، مـشاركة ملفـات 

 .)4(الصور والفيديو

 مـن حيـث كونهـا ظـاهرة اإلنرتنـت املتاحة عىل جتامعيةاال أن الشبكات يفولعل املفارقة   

ون إنهـا  ليـست بالظـاهرة الحديثـة ؛ حيـث تـصور كثـريافرتاضـيةحديثة تعكس مجتمعات شبكية 

ُ الشهرية التـى أعتـربت األب Sixdegree.com بظهور شبكة 1997ظهرت وكشفت عن خدماتها عام 

  إثبـات وتحقيـقيف، حيـث تبلـورت فلـسفة تـصميمها جتامعيـةاالالروحى لتطـور ومنـو الـشبكات 
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 التـى Six Degrees of Separation)  ذى الـدرجات الـستاالنفـصال (اسـمً نظرية عرفت قـدميا ب

 هـذا الكوكـب أن يتـصل يفيستطيع أى فـرد ) Small world(ًت بأن العامل قرية صغرية نسبياافرتض

بغريه عرب سلسلة من الوسطاء أو املعـارف ال تتعـدى سـتة أشـخاص، حيـث اسـتطاعت الـشبكة أن 

ــة  ــس النظري ــت -تعك ــى طبق ــة يف الت ــات الواقعي ــامل يف – املجتمع ــرتايض الع ــات االف  أو املجتمع

 .فرتاضيةاال

ا إللهـام جميـع الـشبكات ً التـى كانـت ومازالـت مـصدر-ا وقد حظيت تلك النظريـة هذ

 وعلـم الـنفس االجـتامع بالكثري مـن الدراسـات مـن قبـل علـامء - اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاال

 منتـصف القـرن يف أوائل القرن العرشين، واملشتغلني بعلـوم الرياضـيات والحاسـبات يف ياالجتامع

 ظهور ما عرف بالـشبكة العنكبوتيـة وضـخامة حجـم الوثـائق املنـشور بهـا وزخـم وبعد. العرشين

ُا عـىل العلـامء أن يعيـدوا النظـر مـن جديـد إىل دراسـة النظريـة ومعرفـة ًاملعلومات بها ؛ كان لزام

 بيئة الويـب واملوضـوعات املرتبطـة بتحليـل الـشبكات العنكبوتيـة، يف ينشأ الذي االتصالالرتابط و

 .   املرجعية اإللكرتونيةاالستشهاداتابط الفائقة، والروابط املتصلة بنظم وتحليل الرو

  : اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاال تعريف الشبكات 2/2 

 Online Social Networks Definition :  

ً كــان لزامـا أن نعــرض شـيئا مــن اإلنرتنـت عــىل جتامعيـةاالقبـل تنــاول تـاريخ الــشبكات   ً

اغها الباحثني واملؤلفني املهتمني بذلك املوضوع، فعىل الرغم من التشابه امللحوظ التعريفات التى ص

 يف خصائصها ومضمونها، إال أننا سـوف نـستعرض أهـم التعريفـات التـى ظهـرت يفبني التعريفات 

 :أدبيات املوضوع 
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 ODLISبــ  َعرف معجم مصطلحات املكتبات واملعلومات املتاح عـىل الخـط املبـارش واملعـروف )1

تلك الخدمات اإللكرتونية املتاحـة عـىل "  بأنها SNS اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاالالشبكات 

 لهم سـواء Accountsالويب والتى صممت بغرض متكني أعضائها من انشاء حسابات شخصية 

 بـني األفـراد بغـرض التواصـل، االتـصالكانت تلك الحسابات ألشخاص أومنظامت، وتتم عملية 

هـذا وتـسمح معظـم الـشبكات إتاحـة خـدماتها لألعـضاء . مشاركة املحتويات بينهمالتعاون، 

 Friendsاملشرتكني بها فقط، حيث يستطيع الفرد مبجرد التسجيل أن ينشئ قامئـة بأصـدقائه 

List أوجامعات Groupsومن أشهر الشبكات التى متثل تلـك الفئـة شـبكة بيبـو .  ينتمى إليها

Bebo الفيسبوك ،Facebook ، ماى سبيسMyspace تويرت ،)Twitter(5. 

 الحيـاة يفبأنها مواقع مجتمعية تـشاركية يتـشارك فيهـا أعـضائها " وعرفتها املوسوعة الربيطانية  )2

 وثيقة، حيث يتم التفاعـل بيـنهم عـرب اجتامعية إلقامة روابط ياالجتامع والتواصل جتامعيةاال

 االتـصال مشاركة املعلومـات وبعـض وسـائل  الرسائل الفورية،يفقنوات اتصال مختلفة تتمثل 

 .)6(ُاألخرى ليعرب كل فرد عام بداخله بحرية دون قيود مفروضه عليه

 املتاحـة عـىل الويـب والتـى جتامعيـةاالتلك الـشبكات " وعرفها اإلتحاد األمريىك للتسويق بأنها  )3

األعضاء اآلخـرين،  إنشاء حساب شخىص لهم ومشاركته بني يفمتهد الطريق لألفراد والجامعات 

بحيث يقع عىل عاتق الشبكة إتاحـة سـبل مختلفـة للمـستخدمني متكـنهم مـن التواصـل عـرب 

، املدونات، مشاركة امللفات، وملفات الفيديو اإللكرتوينالرسائل الفورية، غرف الدردشة، الربيد 

 .)7( "إلخ ... ، جامعات النقاش 
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مجموعة مـن  "  هو جتامعيةاالن مصطلح الشبكات وقد أشارت أماىن مجاهد نقالً عن الساحىل أ )4

 بيئـة يفاملواقع عىل شبكة اإلنرتت ظهرت مع الجيل الثاىن للويب وتتـيح التواصـل بـني األفـراد 

. وغريهـا...  رشكـة– جامعـة –مجتمع إفرتاىض يجمعهم إهتامم مشرتك، كأن يكون إنـتامء بلـد 

ائل الرسـائل أو اإلطـالع عـىل امللفـات ويتم ذلك عن طريق خدمات التواصل املبارش مثل إرسـ

 .)8("الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التى يسمحون بإتاحتها للعرض

تلـك الخـدمات "  بأنها جتامعيةاال  الشبكات Boyd and Ellisonعرف كالً من بويد وإيلسون )5

كات بإنـشاء التى ترتكز عىل الويب بشكل أساىس حيـث تـسمح للمـستفيدين مـن تلـك الـشب

حساب شخىص لهم، وبناء قامئة باملستخدمني اآلخرين لتلك الـشبكات بحيـث ميكـن املـشاركة 

 .)9( "وميكن تبادل تلك القامئة بني أقرانهم وبني األنظمة املختلفة .  بهماالتصالمعهم و

 إنـشاء أماكن للتجمع عىل الخط املبارش تشجع أعضائها عـىل: "  بأنها Leonardوقد عرف ليونرد  )6

 .)10( "شبكات من أصدقائهم ومعارفهم

 االتـصالتلك املجتمعات عىل الخـط املبـارش التـى تقـوم بـدعم " بأنها  Lionelكام أشار ليونيل  )7

 ً بني األفـراد عـن طريـق شـبكات مـن األصـدقاء املوثـوق بهـم، وتقـدم مكانـا لتجمـع األفـراد 

 نفــس مجــال يفعــىل أفــراد آخــرين عـىل الخــط املبــارش وإقامــة عالقــات جديــدة، أوللتعـرف 

 .)11("عملهم

 هـى تلـك املواقـع جتامعيـةاالالـشبكات "  إىل أن Russell وقد اشار راسل  )8

التى متكن األفراد من إنشاء شبكات إتصال بأفراد آخرين، وعىل الرغم من 

ــا شــبكات  ــةأنه ــادلوا اجتامعي ــراد ميكــن أن يتب ــصال إال أن األف ــيام االت   ف
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 .)12( "شخصية أومهنية سواء كانوا عىل معرفة ببعضهم أم ال بينهم ألسباب 

مواقـع تـشكل مجتمعـات "  بأنهـا جتامعيـةاالوقد عرف محمود عبد الـستار خليفـة الـشبكات  )9

إلكرتونية ضخمة وتقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تدعيم التواصل والتفاعـل بـني 

والوسـائل املقدمـة مثـل التعـارف والـصداقة،  من خـالل الخـدمات جتامعيةاالأعضاء الشبكة 

واملراســلة، واملحادثــة الفوريــة، وإنــشاء مجموعــات اهــتامم وصــفحات لألفــراد واملؤســسات، 

ــديو،  ــصور والفي ــرين كال ــع األخ ــائط م ــشاركة الوس ــبات، وم ــداث واملناس ــشاركة يف األح وامل

 .)13( "والربمجيات 

 نستخلص أن تلك التعريفات يجمعها امعيةجتاالوبعد هذا العرض املوجز لتعريف الشبكات  

 :عنارص متشابهة وهى 

 التقليديـة وبـني جتامعيـةاالحيـث أن مـا يفـرق بـني الـشبكات :  اإلرتكاز عىل شبكة الويـب: أوالً 

 أن األخـرية تعمـل االفرتايضنظريتها اإللكرتونية أوالتى تتشكل فيام يعرف بالواقع أواملجتمع 

 .يب بيئة الوPlatform منصة يف

 ثقافية –إعالمية ( ًفالكل يتشارك ويتبادل املعلومات أيا كانت نوعها : املجتمعية والتشاركية : ًثانيا 

 – ملفـات فيـدو –ملفـات نـصية( بأشكال وصيغ مختلفـة )  ترفيهية – علمية – تعليمية –

 ).إلخ ...  كتب واوعية معلومات – صور –ملفات صوتية 

 األساس اليعتمـد معظمهـا يفات ذات طابع خدمى  هذه الشبك:الخدمية : ًثالثا 

عىل الربح فاشـرتاك األعـضاء داخـل الـشبكة يـتم بـشكل مجـاىن، ولجنـى 

 ُاألرباح فهناك طرق أخرى تسلكها تلك الشبكات إما عـن طريـق الدعايـة
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 التـى دخلـت APsواإلعالن للسلع الخاصة بالرشكات واملنظامت، أو، من خـالل التطبيقـات 

  .2008بحلول عام عامل الشبكات 

 جعل العامل قرية صـغرية مـستلهمة فكرتهـا يفهذه الشبكات هدفت منذ إنشائها   :التواصل: ًرابعا 

بحيث يستطيع كل فرد منا أن ينـشئ صـداقات )  ذى الدرجات الستاالنفصال(من نظرية 

 مختلفة مع آخـرين دون التقيـد باحـدود الجغرافيـة، أو، الحـدود اللغويـة، أو،  التخصـىص

 .املوضوعى، أو، السن

 هذه الشبكات من شأنها تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء الـشبكة :دعم عملية التواصل : ًخامسا 

، وذلك من خالل مجموعة من الخدمات أبرزها خدمـة الحـساب الشخـىص، إنـشاء جتامعيةاال

لرسـائل الخاصـة، قوائم لألصدقاء، كتابة التعليقات، إبـداء اإلعجـاب، وسـم األصـدقاء، إرسـال ا

 يفاملحادثة الفورية، إنشاء مجموعات إهتامم مشرتك، صفحات لألفراد واملؤسـسات، املـشاركة 

 .خرين كالصور والفيديوآلالفاعليات واملناسبات، مشاركة الوسائط مع ا

   :Community Sites ( 1995 – 1996(   مواقع املشاركة املجتمعية2/3

 أى بعـد عـامني مـن 1995ركة املجتمعيـة إىل عـام ميكن تأريخ ظهور مواقع املـشا  

ه، اسـتخدامن بـساطة واجهـة إحيـث  " Mosaic" ظهور متـصفح الويـب الـشهري موزايـك 

كـام يعتـرب ذلـك .  عـىل نطـاق واسـعًما جعلـه متاحـاعتامدية نظامه هو وسهولة تثبيته، وا

والوسـائط املتصفح أول متصفح يدعم خاصـية مـزج املحتـوى النـىص بالـصور والرسـومات 

وبذلك فهو ميثل البدايـة األوىل لظهـور املتـصفحات التـى تـدعم املواقـع املرئيـة، . املتعددة

  االسـمحيث أدى ظهوره إىل نشوء مـا يعـرف مبواقـع املـشاركة املجتمعيـة وعرفـت بـذلك 
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ًنظرا ألن هدفها هو تكـوين مجتمعـات تخيليـة تحـاىك املجتمعـات الحقيقيـة عـن طريـق تقريـب 

التـى تقـوم بإيجـاد ) الخطبة(ولتلك املواقع دورها مثل . الزواج بعضهم البعض بغرض األشخاص مع

 ياالجتامع املشرتكة، املستوى اتاالهتاممرشيك الحياه مرتكزه عىل التوافق بني األشخاص من حيث 

  بني األشخاصاجتامعي بنائها إىل تكوين تواصل يفإلخ، ومل تكن تهدف ... ، الفئة العمرية فيوالوظي

 بعـد - 1995 ابريل 21 يف ظهر الذي  match.comوميثل موقع ماتش. وتبادل املعلومات والخربات

أول ) Gary Kremen( عىل يـد مـصممه جـريى كريمـان -عامني من ظهور املتصفح الشهري موزايك 

ُ أعتـرب الـذي اإلنرتنـت عـىل جتامعيـةاالمحاولة ميكن أن ينسب إليها تأريخ جذور مواقع الـشبكات 

 مختلف دول العـامل بغيـة يفًحدا من املواقع الرائدة التى تهدف إىل التعارف والتقارب بني األفراد وا

ًالزواج، وسبب جعله رائدا ليس بسبب إتاحته فرص الـزواج بـني أولئـك األفـراد الـذين السـتطيعون 

 لغـة 15 دولة عىل مستوى العامل ناطقة بـ 24إيجاد رشيك حياتهم بسهوله فحسب، ولكن لتغطيته 

 التعبـري عـن أنفـسهم بـدون أيـه يف إعطاء فرصة ملستخدميه يفه استخداممختلفة، وتكمن فلسفة 

 خاص به يستطيع مـن خاللـه Profileقيود، فبمجرد أن يشرتك الفرد باملوقع ميتلك حساب شخىص 

 ًه املختلفـة وهواياتـه ثـم يقـوم املوقـع آليـا بعمـلاهتامماتـأن يضع صورة شخصية له وأن يسجل 

 . )14(مضاهاه بينه وبني األشخاص املناسبني له

 هذا السياق يجب التأكيد عىل أن موقع ماتش ميثل أول محاولة ملـا يفو 

  إال أن ذلك املوقع ال ميثـل تلـك الفئـة متثـيالًجتامعيةااليعرف مبواقع الشبكات 

ــستخدم  ــاملعنى امل ــا ب ــيفدقيًق ــا الح ــلا وقتن ــسمح بالتفاع ــه ال ي ــك ألن  ىل ذل

 االتــصالمــستخدميه ومــشاركة املعلومــات بيــنهم مبــارشة عــىل املوقــع ف بــني 
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 تلـك يف، ومـن املواقـع الـشهرية اإللكـرتوينواملشاركة املعلوماتية تتم من خالل إرسال رسائل الربيـد 

  .student.com and classmates.comتس، ستيودينتسمالفرتة موقعى كال

 : Social Networks Sites (SNSs)  نتاإلنرت املتاحة عىل جتامعيةاال الشبكات 2/4

 مراحل تطور حياة البـرش، فمـن يفً ورضوريا ًاسام حًجتامعية تعد شيئااالإن العالقات  

 حياته عنـدما ال يـستطيع التواصـل مـع اآلخـرين، ومـع يفالطبيعى أن يشعر اإلنسان بخلل ما 

كـرث مـن تعـاملهم مـع دخول التقنيات الحديثـة وتعامـل اإلنـسان مـع أجهـزة الحاسـب اآلىل أ

 سلوكيات الشعوب انغالق يف متثلت عض ؛ ونشأت معاناة نفسية وفجوات اجتامعيةبعضهم الب

 فرتاضـية أكرث مـن غـريهم، ثـم جـاءت املجتمعـات االاجتامعيةوخاصة الذين يتمتعون بطبيعة 

  ولتحقيـق غـرض التواصـلجتامعيـةاال خاصة لتقريب تلك الفجـوة جتامعيةاالعامة والشبكات 

 نـسيج متكامـل ؛ عـن طريـق يف وإعاده تقريب املجتمعـات اإلنرتنتعىل مستوى تقنية شبكة 

 األفراد من خالل بناء العالقات وإعادة التواصل فيام بينهم خـالل مراحـل العمـر احتياجاتسد 

 .)15(املختلفة

 ولكـن رسعـان مـا 1997 ألول مـرة عـام جتامعيـةاالهذا وقـد ظهـرت الـشبكات  

 انطـالق أى قبل 2004 بحلول عام نتشاراالها وأصبحت ذائعة الصيت وطورت من خصائص

إال أن تلك الشبكات نسبت تقنياتها إىل شـبكة . تطبيقات وتقنيات الجيل الثاىن من الويب

 يفرتكازها عىل نفس اإلمكانيات والتطبيقـات والربمجيـات املتطـورة املتاحـة ال 2.0الويب 

   إعـادةيف فقد رافقه تغـري جـذرى متثـل 2.0بالويب ومع ظهور ما يعرف . 2.0بيئة الويب 
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تشكيل مستقبل الشبكة العنكبوتية من ناحية هيكلها وتـصميمها وخصائـصها، وإعـادة توجيـه 

ً فأصـبح أكـرث تفـاعالً وإثـراء اإلنرتنـته ملواقـع استخدام يف  End-usersسلوك املستفيد النهاىئ

 جـذبت ماليـني الـذيتزايد لتلك املواقع إىل الحد  املستخدامًأيضا مع اال. ًللمحتوى وإهتامما به

 أوسـاط املهتمـني بـشبكة يف - سـتخدامُاألشخاص يوميا فقد أطلق عىل تلك املواقع متزاحمة اال

ً مثـل إمتـدادا الـذي " (*)Killer Applicationالتطبيق الكاسـح "  مصطلح - وتقنياتها اإلنرتنت

ىل إنـشاء وإدارة عالقـات واضـحة ومحـدده بـني ًطبيعيا لتطبيقات الويب التـى لهـا القـدرة عـ

 .)16(مستخدميها

وبشكل عام تقوم تلك الشبكات التى تعتمد عىل توظيـف خـدمات وخـصائص الـشبكات   

 دامئى السعى والبحث عن أصدقاء جدد يـدرجونهم اإلنرتنت عىل حقيقة أن مستخدمى جتامعيةاال

التواصـل مـع    أو- ذكرهـا الـسالف االجـتامع  لنظريـات علـم وفًقا– جتامعيةاال شبكة عالقاتهم يف

أصدقائهم بقدر املستطاع ؛ لذا من الطبيعى أن يستقبل البعض دعوات للتعارف من قبل آخـرين ال 

. اجتامعيـةيعرفونهم وذلك من خالل تلـك املواقـع التـى تقـدم خـدمات تـدعيم وتكـوين شـبكات 

تـصال، فهـى ا كوسـيلة اإلنرتنتلية شبكة  من تفاعاالستفادةوتعتمد تلك املواقع بشكل رئيىس عىل 

 من املرتددين عليها من أنحاء العامل، حيث تـسمح هـذه املواقـع اجتامعيةتقوم عىل إنشاء شبكات 

 ألعضائها بأن يقـدموا ملحـة عـن أنفـسهم بالـشكل املناسـب لهـم، ويعـربوا عـن آرائهـم وأفكـارهم

هـذا .  بـسبب اإلقبـال املتزايـد عـىل رشاءهLotus1-2-3 الول مرة بعد صدور برنامج Killer applicationظهر مصطلح  (*)
امج بأنـه ذلـك املـصطلح الـذي يطلـق عـىل الربنـ  ) Killer application( مصطلح dicationary.comوقد عرف موقع 

أوالتطبيق الذي يواكب تصميمه وظهوره ضجة كبرية حيث يعترب مفيدا بني املـستخدمني ويكـرث اسـتخدامه ، كـام يعتـرب 
الربيـد اإللكـرتوين الـذي يعتـرب : تطبيق فائق التصميم ومنصة لكل املتنافسني يف صناعة الربمجيات وتطوير الويـب مثـل 

 .  يف عرصهKiller applicationتطبيق مهيمن 
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هم ومـا اهتاممـات يفمبن يتفقون معهم  تربطهم اجتامعية لآلخرين وأن ينضموا لجامعات وشبكات 

 .)17(إىل ذلك

 بني اإلنرتنت املتبادلة عرب جتامعيةاالوتركز هذه املواقع عىل عملية بناء وتدعيم العالقات  

لديهم أنشطة مـشرتكة يقومـون بهـا   متشابهة، أواهتاممات يفجامعات من األفراد ممن يتشاركون 

  الواقـع الفعـىل، أويفين كـانوا يعرفـونهم مـن قبـل  آخـراهتاممـاتستكشاف اممن يستهويهم  أو

لـذلك فهـى تـساعد عـىل تـدعيم وتعزيـز أشـكال مـن . يسعون لتكوين معارف وصداقات جديـدة

 خلـق روابـط ووصـالت يف املوجـودة بالفعـل إىل جانـب املـساهمة جتامعيـةاالالعالقات والروابط 

 .)18( جديدةاجتامعية

 عىل نطاق واسع ملا لها من خـصائص تقنيـة فريـدة يةجتامعااللذا فقد انترشت الشبكات  

 مـن تلـك االسـتفادةمتيزها عن باقى املواقع املتاحة عىل الخط املبارش، حيـث يـستطيع أى شـخص 

 الذي) Accountالحساب الشخىص ( بتلك املواقع وإنشاء ما يعرف بـاالشرتاكالخصائص عن طريق 

 ويعتـرب الحـساب الشخـىص خاصـية فريـده لكـل .كنه من عـرض قامئـة األصـدقاء املوصـولني بـهمُي

ىل املوقع  يتطلب وبعد الولوج إ" جملة تعرب عن كينونته،  كتابة كلمة أو" مستخدم يستطيع من خالله 

  شــكل سلــسلة مــن اإلستفــسارات تــدخل ضــمن إطــايف مجموعــة مــن البيانــات مــن املــستخدم مــلء

 ستفـسارات يقـوم املوقـع بتبويـب تلـك اإلجابـات من اإلجابة عىل هـذه اإلاالنتهاءر التسجيل، ومبجرد 

، اإللكـرتوين، العمـر، النـوع، مكـان املـيالد، الربيـد االسـم:  داخل الحساب الشخىص ومن هذه االسـئلة 

 رفع صورهم الشخصية، كام تسمح بعض املواقـع يفوتشجع معظم املواقع أعضائها . إلخ ... اتاالهتامم

 تـصميم تغيـري منـط أو  عن طريق إضـافة وسـائط متعـددة أو تحسني حساباتهم الشخصيةيفلألعضاء 
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 يـسمح للمـستفيدين بإضـافه نـوع مـن الـذيواجهة حسابهم ليعكس ما بداخلهم مثل الفيسبوك 

يساعد عىل إضفاء نوع من التنسيقات واألشكال واأللوان الخالبـة عـىل واجهـة ) تطبيقات(النامذج 

 .)19(ستخداماال

ميـثال ) املحتـوى الـشبىك(وإتاحـة ) قوائم األصدقاء والزوار(ض  عريفويعد التنوع الهيكىل  

 انتـشار لكـرثة ً اآلونة اآلخرية نظـرايف جتامعيةاالإحدى املوضوعات الهامة املتعلقة مبواقع الشبكات 

 بناء تلك الشبكات ؛ فقد تتنوعت طرق عـرض يفتلك املواقع وإختالف اللغات الربمجية املستخدمة 

 مـن خـالل حريـة ما مـن خـالل ضـبط اإلعـدادات املثبتـه بـاملوقع نفـسه أوالحسابات الشخصية إ

 فإن الحسابات الشخصية املنشأة عـىل مـوقعى مثـل فريندسـرت ًافرتاضياو.   ترصف األعضاء أنفسهم

Friendster ، ترايبtribe.net ميكـن أن تعـرض للجميـع سـواء ألولئـك الـذين ميتلكـون حـسابات 

وعىل عكس ذلك نجد ان موقع لينكيـدإن .  محركات البحثتخداماسال وذلك من خالل  شخصية أو

LinkedIn يتمتع بدرجة كبرية من التحكم فيام يعرض حيث يوفر لألعضاء خاصـية عـرض وإتاحـة 

 عـرض اختيـار لـزواره بMyspaceًأيضا يسمح موقـع مـاى سـبيس . حساباتهم الشخصية من عدمه

أما بالنسبة لشبكة الفيسبوك . صدقاء فقطالحساب الشخىص بشكل عام أو أن ينحرص عرضه لأل

Facebook فنجدها تستخدم عدة أساليب تتنوع مـن حريـة إتاحـة الحـسابات الشخـصية إمـا  

، جتامعيةاال إحدى مواقع الشبكات يف االشرتاكومبجرد . املستوى الشخىص عىل املستوى العام أو

  عـن طريـقجتامعيـةاالت يقوم األعضاء برتقيـة حـساباتهم الشخـصية داخـل منظومـة الـشبكا

 هــذا وتعــرف تلــك الخاصــية.  بيــنهماجتامعيــة إدراج أولئــك األفــراد الــذين تــربطهم عالقــات 

ــن  ــأكرث م ــصطلح ) Contacts، Fans، Friends (اســم ب ــن أن م ــرغم م ــىل ال  األصــدقاء(فع
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 Friends ( مواقـع كـام تتطلـب معظـم .  تلـك املواقـعيف ًانتـشارا واًاسـتخداممضلل ؛ إال أنه األكرث

 يرسل طلب الصداقة وبني اآلخر الذي إتجاه ثناىئ لتأكيد الصداقة بني الشخص جتامعيةاالالشبكات 

 .)20(رفضها وتجاهلها  يقوم بتأكيدها واملوافقه عليها أوالذي

  الفــضاء املعلومــاىت، ينبغــىيف جتامعيــةاالوبالحــديث عــن مراحــل تطــور الــشبكات  

 تجـاوز عـددها ياالجتامعـالتواصـل   أوجتامعيـةاالبكات  أن نكون عىل دراية بأن مواقـع الـش

 ظهـور وتطـور تلـك يفاملئات، لذا يكفينا أن نستعرض املواقع الرئيسية التى أثرت بـشكل كبـري 

 . املواقع

 مـن ً إىل مـرحلتني أساسـيتني بـدءاجتامعيـةاالتقـسيم مراحـل الـشبكات هذا وقد ميكننـا 

التفاعالت تتم عىل خلفية السياق العـاملى، وتتبلـور متغرياتهـا التأسيس العاملى إىل املردود املحىل، ف

  :)21( التاىل يفعىل الصعيد املحىل وميكن عرض املرحلتني 

  Social Networks Sites  Foreign  األجنبيةجتامعيةاال مواقع الشبكات 2/4/1

  ) :2003 –1997 (1املوجه األوىل املتزامنة مع الويب : املرحلة األوىل : أوالً 

هى تلك الشبكات التـى اعتمـدت عـىل اآلليـات والربمجيـات املتـضمنة  

  والتــى التعطــى مــساحة كافيــة ملــستخدميها باملــشاركة والتفاعليــة1بالويــب 

  الـذي – املؤلـف مـن تـصميم -) 9(وكام هـو واضـح مـن الـشكل .  املحتوىيف 

، مـاى SixDegrees.comميثل مواقع املرحلة األوىل أن موقـع سـيكس ديجريـز 

  تعتــرب أبــرز تلــكBlackPlanet ، بــالك بالنــت Friendsterســبيس، فريندســرت 
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َ لتلحـق ركـب 2النامذج ملثل هذه املرحلة، وإن كانت قد طـورت مـن نفـسها عنـد ظهـور الويـب 

 يف جتامعيـةاال ثـوب الـشبكات يفولعل املفارقة هنا أن تلك الـشبكات مل تظهـر . التقنيات الحديثة

ــادئ األمــر فعــىل ــو،ب ــر كيوكي ــع ظه ــال موق ــع QQ ســبيل املث ــة، وموق   كخدمــة للرســائل الفوري

 كمنتدى عام يخدم Cyworld  أنشئ لتدعيم املشاركة املجتمعية، ىس ورد Lunarstormلونرستورم

 ، وموقـع MiGente، مجنيـتBlackPlanetاملجتمع الكورى، كام ظهرت مواقع مثـل بـالك بالنـت 

 تطـوير خصائـصها يف بدايتها ثم أرسعت يف معني يفاق جغرا كمواقع تخدم نطAsianAvenueآسيا 

 2006 حتـى 2005 الفـرتة مـن يف جتامعيـةاالوتطبيقاتها لتندمج مـع خـصائص وهياكـل الـشبكات 

 . )22(لتظهر كمواقع شبكية

 

 

 جتامعيةاالمواقع املرحلة األوىل للشبكات ) 9(شكل 

ممه أنـدرو  عـىل يـد مـص1997ظهر موقع سيكس ديجريز للوجود عام  

 يعتـرب النـواة األوىل الحقيقيـة ملـا يعـرف الذي Andrew Weinreichوايرنادج 

 عىل الخط املبارش مبفهومنا الحـديث، حيـث سـارع جتامعيةاالمبواقع الشبكات 

ــذ اإلنرتنــتمــستخدمى  ــادروا يف حينئ ــوج إىل املوقــع وب    التــسجيل فيــهيف الول
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، اإللكـرتوين، الربيـد االسـم(هم الشخصية عرب إدراج  من خالل تسجيل معلوماتًحتى يصبحوا أعضاءا

ليكون لهم حرية التصفح بداخل املوقـع والتمتـع مبزايـاه والبحـث عـن ) ُومعلومات شخصية أخرى

مـا يعـرف   جديـدة أواجتامعيـةاألعضاء املتواجدين باملوقع وإلتامس صـداقتهم وتكـوين عالقـات 

 عـىل إتاحـة عـدة أدوات ًز مـن نفـسه معتمـدايهذا وقد طور موقع سيكس ديجر. بشبكة املعارف

داة التصفح ومتابعة قوائهم األصـدقاء آ بأصدقائهم مبارشة ومن أبرزها االتصال يفتساعد األشخاص 

Friends List ،وهذه اآلداة كانت موجودة بالفعل قبل ظهور املوقع من خالل موقعى آى ىس كيـو 

رض صـورة املـستخدم الشخـصية، فـضالً عـن  ، كام أتاح املوقع عـAIM & ICQ buddyآيه آى آم

 املوقع شهرة واسـعة إال أن هنـاك عـدة اكتسابوبالرغم من . Offlineخاصية الرسائل غري املبارشة 

   :يفمتثلت نسحابه من الفضاء الشبىك اعوامل كانت وراء 

  .)23( عمليات البحث داخل املوقع وعدم تقديم نتائج بحث ذات صلةيفالقصور الشديد  ) أ(

 األنـشطة يفستثامر املوقع اقله املوارد املالية للموقع ؛ بسبب عدم قدرة اندرو وايرنادج عىل  ) ب(

 .ُالتى تدر األرباح كالدعاية واإلعالنات والتسويق الشبىك

، مـشاركة الـصور واألفـالم Blogging الخـدمات واألنـشطة مثـل التـدوين يفالنقص الشديد  ) ج(

Videos and Photos Share يف جتامعيةاالًا أساسيا من خدمات الشبكات ًوالتى تعترب جزء 

 .)24( يومنا هذا

 احتياجـاتولألسباب سالفة الذكر مل تستطع الشبكة أن تتكيـف وتواكـب  

   بلـغ عـدد أعـضائه ثالثـةالـذيومبىض أربـع سـنوات مـن عمـل املوقـع . أعضائها
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حيـث جـاء فحـوى رسـالة . 2000عـام  يفماليني عضو فقد أعلن املوقع عن مـساعيه لغلـق أبوابـه 

 مكان نـابض بالحيـاة بـني أولئـك الـشعراء، sixdegreeنشكر أعضائنا الكرام بجعل موقع " اإلغالق 

ُاملوسيقيون، الرياضيون، األمهات، الفنانون، عشاق السينام، املحامون، وكل الفئـات األخـرى ؛ فـبكم 

عضو، فمن خالل اشرتاكم بهذا املوقع نكون قد شخاص إىل ثالثة ماليني أ 7قد تزايد عدد املوقع من 

 ستة وسطاء أوأقـل مـن ذلـك، فجميعنـا 6استطعنا أن نثبت بأن الشخص ميكن أن يتصل بغريه عرب 

ًنجعل العامل صغري ومحدود، ونتمنى بأن تكون قد قضيت وقتا سعيدا وقابلت أشخاص لطفـاء مـن 

 .)25("خالل تعاملك معنا

 أعـدت بـشكل اجتامعيـةن موقع سيكس ديجريـز يعتـرب شـبكة وخالصة القول يتبني لنا أ 

مبسط مفتقرة لخدمات وتطبيقات تفاعلية ؛ ونتيجة لذلك فقد قوبلت بشكاوى من قبـل أعـضائها 

سـتطاعته تحـسني قدمـة لهـم، وألن املوقـع مل يكـن باتعكس إنزعاجهم لقلة الخدمات واألنشطة امل

 .2000 ديسمرب عام يفع خدماته لقلة موارده املالية فقد أغلق املوق

 Randy عــىل يــد مــصممه رانــدى بنــرتCare2.com 2  ظهــر موقــع كــري1998 عــام يفو 

Paynter أراد رؤية العامل مكانا لحياة أفضل يتمتع فيه األشـخاص بـصحة جيـدة بـالعودة إىل الذي ً

 يف أفكـاره الطبيعة الخرضاء وتجنب ما هو ضار بصحة اإلنسان ؛ لذا فقد قرر راندى بنـرت أن يـرتجم

صورة شبكة يجتمع فيها األشخاص من جميع أنحاء العامل ليتبادلوا فيها اآلراء واملعلومات التى تهتم 

بالصحة العامة وإعاده التوازن مرة أخرى للبيئـة واملحافظـة عليهـا، وتوعيـة اإلنـسان بـشكل دائـم 

هـذا وقـد أتـاح . عنارصهـا املحافظـة عـىل البيئـة ويفباملسئوليات والواجبات التى تقع عىل عاتقـه 

  :يفألعضائه متثلت املوقع عدة خصائص 
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 مـع جتامعيـةاالإتاحة الحسابات الشخصية لألعـضاء واملـنظامت ليتـسنى لهـم املـشابكة  - أ

 .أقرانهم متى قدر لهم ذلك

"  حيث يستطيع كل فرد أن يقوم مبلئ ما يـسمى Petitions خدمة اإلستغاثات اإلنسانية  - ب

 مجتمعـه وكيفيـة يفيعرض بها السلبيات التـى انتـرشت " نسانية بعريضة االستغاثات اإل

 .التخلص منها، وأهم املوضوعات التى تحتاج للمناقشات الرسيعة

 حيث يـستطيع أى شـخص أن يقـوم بالتربعـات الخرييـة Click-to-Donate التربع بالنقر -جـ

 يحتـاج إىل لـذياًمجانا دون تحمل أية أموال، حيث يتم ذلك مبجـرد النقـر عـىل الـشيئ 

دعم مإىل بحيث تقوم الرشكات الراعيـة للموقـع بحـساب عـدد النقـرات التـى قـام بهـا 

 .األعضاء عىل املوضوعات اإلنسانية التى تحتاج لدعم إنساىن أومإىل ثم تتكفل بها

  .Free E-Cards بطاقات املعايدة املجانية لألعضاء  -د

 .ضاء مشاركة الصور وامللفات النصية بني األع-هـ

إرسال النرشات اإلخبارية من املجالت والصحف إىل األعضاء والتى تهتم مبوضـوعات مثـل  - و

 .)26(البيئة وحقوق اإلنسان

 مليـون 9 موظًفا أن يرتقى بعدد أعـضائه مـن 50 يعمل به الذيهذا وقد إستطاع املوقع   

 .)27( مستوى العامل عىل2012 غضون عام يف مليون 15 ليصبح عدد املشرتكني فيه 1998 عام يفعضو 

 ، Fotkiظهـر مـوقعني آخـرين هـام فـوتىك ) 1998( نفس العـام يفو  

 مـن قبـل سـتخدام إال إنهام مل يحظيا بـالقبول واالOpen Diaryاوبني ديرى 

 1.6فقد شهد األول حـواىل . ياالجتامع كمواقع للتشابك اإلنرتنتمستخدمى 
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 جتامعيـةاال مواقع املدونات أكـرث منـه إىل املـشابكة مليون مشرتك، أما الثاىن إىل جانب أنه مييل إىل

 . ذلك الوقتيف مليون عضو 5فقد بلغ عدد أعضائه 

 كأول منصة مجتمعيـة للتـدوين Livejournal ظهرت شبكة اليف جورنال 2000 عام يفو 

املجتمعى املجاىن ؛ حيث أتاحت تلك الشبكة لكل مستفيد حساب شخىص يعرض مـن خاللـه آراؤه 

 لنجاح تلك الـشبكة فقـد تنافـست ًونظرا. ً التى مير بها يومياجتامعيةااله وإتجاهاته وحياته وأفكار

 خصائـصها يف، حيـث جمعـت تلـك الـشبكة blogger  Blogspotمـع شـبكة بلـوج سـبوت بلـوجر

 .)28(ُ من ناحية أخرىجتامعيةاالوخدماتها بني املدونات من ناحية والشبكات 

أشـخاص ينتمـون إىل  فقد ظهرت مواقع تغطى أماكن معينة أو يفأما عىل املستوى الجغرا 

 خري مثال عىل ذلـك، فقـد 1999 عام يف ظهر الذيأجناس عرقية محددة، ولعل موقع بالك بالنت و

سـتقطاب ا يف األساس لخدمة مواطنوا أمريكا ذو األصول األفريقية، حيث نجح املوقع يفنشأ املوقع 

 . )29( أماكن مختلفةيفامر ماليني من األعضاء من مختلف األع

 اإلنرتنـت مجتمعية متاحة عىل افرتاضية يعد أكرب بوابة الذيثم ظهر موقع لونرستورم 

من املرتددين عىل املوقع % 80فقد مثل . تجذب الشعب السويدى مع الرتكيز عىل فئة الشباب

  النـشطنيهـذا وقـد وصـل عـدد أعـضاء املوقـع)30(.  عـام24 – 12فئات بلغت أعامرهم ما بني 

  فـضالً عـن24  حتـى16يـرتاوح أعامرهـم مـا بـني  % 70 مـنهم 2006 عام يف  مليون عضو 1.2

 األقـل من شباب املجتمع السويدى يـزور املوقـع مـرة عـىل% 85كام أن . ً الف زائر يوميا400 

مـن % 85 إرتفعـت نـسبة التغطيـة لتـشمل 2009وبحلـول عـام . ًمـنهم يوميـا% 29ًأسبوعيا و

 .)31(السويدين
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صال مع العرق األسـيوى  تفاعلية لالتافرتاضية بيئة asianave.comيوفر موقع آسيا هذا و

الدردشـة، نـرش الـصور، ومقـاطع :  جميع أنحاء العامل عن طريق مـا يقدمـه مـن خـدمات مثـل يف

الفيــديو، ومــشاركة اآلراء، والبحــث عــن األمريكــان ذو االصــول اآلســيوية الــذين يهتمــون باملوضــه 

ة، واالحداث، ومتابعة التجارة واالعامل، واالتجاهات السياسية فيعـد ذلـك املوقـع مجتمـع والرياض

فرتاىض ضـخم يهـتم بالـصينني، اليابـانيني، الكـوريني، الفيتنـاميني، الهنـود والعـائالت األمريكيـة ذو ا

 .)32(األصول االسيوية

 إىل أمريكـا  ليخـدم أولئـك املنتمـنيMiGente ظهر موقع مجنيـت 2000 أكتوبر عام يفو

 أول يف ألـف مـشرتك 500قبال ما يزيد عن إالالتينية والناطقني باللغة االنجليزية حيث شهد املوقع 

ويهـدف . 2008 مليـون ونـصف زائـر بحلـول عـام 2.5عامني لظهوره ثم تزايدت النـسبة لتتخطـى 

ت جديدة بينهم وإتاحة املوقع إىل توثيق الصلة بني املنتمني ألمريكا الالتينية من خالل إنشاء صداقا

فرص الزواج والتواصل الدائم ؛ أما بالنسبة لخدمات املوقع فيتيح املوقع مشاركة األغـاىن والفيـديو، 

 .)33(اتاالهتاممواإلعالن عن الوظائف، وخدمات الدردشة، ونرش 

ــام يفو  ــد2001 ع ــع ىس ورل ــر موق ــة * Cyworld ظه ــن طلب ــل م ــق عم ــد فري ــىل ي  ع

  إنــشاء موقــع يفعهــد الكــورى للتقنيــة والعلــوم، حيــث انحــرصت أهــدافهم  الــسنة النهائيــة بامل

 جـذبت تلـك 2001 أوائل عـام يفو )34(.  يهتم بخدمة مجتمعات كوريا الجنوبيةياالجتامعللتواصل 

ــستخدميها ــدد م ــل ع ــوىب إىل أن وص ــورى الجن ــع الك ــب املجتم ــن جان ــا م ــار إليه ــشبكة األنظ  ال

ــخص 15 إىل  ــون ش ــوفمرب يف ملي ــدد إىل 2006 ن ــز الع ــشرتك 21 ليقف ــون م ــاميف ملي ــصف ع   منت

  يـستخدم Cyworldلذا فإن مـصطلح  " Relationsالعالقات " لالشارة إىل كلمة ” Cy“  يف اللغة الكورية يستخدم املقطع *
 .للداللة عن عامل متشابك من العالقات املتجانسة
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 عـدد املـشرتكني إنعكـاس ملـدى أهميـة مواقـع يف بخالف زائريها ، ويعد ذلك املؤرش املتزايد 2007 

 الفـضاء الكـوىن، وتـتم آليـة إشـرتاك األعـضاء يف كجزء من العالقات املتشابكة جتامعيةاالالشبكات 

 وهـذا )Minihompy (االفـرتايضيـسية تـسمى املـسكن داخل املوقع عن طريق إنـشاء صـفحة رئ

، حيث يستطيع كل شخص أن يجمل مسكنه من خـالل صـنع ديكـورات ًاملسكن يحاىك الواقع متاما

ًللشقة، ورشاء اآلثاث، واألجهزة الكهربائية، وإقتناء بعض التحف الـصغرية مـستخدما خدمـة الـدفع 

وقـد إسـتطاع موقـع ىس ورلـد .  عـىل نفـس املوقـع، وزيارة مساكن أصدقائه املتصلني بـهاإللكرتوين

 مليـون دوالر 56 أن يجنى أرباح تقـدر بــ– اإللكرتوين من خالل خدمة الدفع - ياالجتامعللتواصل 

مـن إيراداتـه والبـاقى مـن خـالل اإلعالنـات % 70 ومتثـل تلـك األربـاح نـسبة 2007 عام يفأمريىك 

 فقـد تبـني ان مـستخدمى املوقـع Alexa اليكـسا هذا ومبراجعة تحليـل موقـع. )35(وخدمة املوبايل

 ً. مليون صورة يوميا5 ألف فيديو، و50يقوموا بتحميل أكرث من 

ً أنـشئ خصيـصا لألغـراض املهنيـة مـن الـذي Ryze.com ظهر موقع ريزى 2001 عام يفو 

 من شبكات األعـامل التجاريـة، حيـث قـرر مـسئول املوقـع االستفادةخالل مساعدة األشخاص عىل 

ديم موقع ألصدقائه لىك يتواصلوا مع بعضهم البعض وجعل األولويـة ملجتمـع سـان فرانسيـسكو تق

حيث أشتمل عىل رجال األعامل واملستثمرون إال ان املوقع مل يحـظ . لألعامل التجارية والتكنولوجية

  إىل مواقـعاإلنرتنـت والنجاح املرجو من تصميمه حيث إنتقلت أنظار مـستخدمى مواقـع نتشاراالب

 اللـذان LinkedIn، لينكيـدإن Tribe.netأخرى ذات صلة باألعامل التجارية مثـل مـوقعى تريبـى 

 .)36(ينتميان إىل فئة الشبكات املهنية والتجارية
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  علعـى يـد مـصممه جواناثـان أبرامـز Friendster إنطلق موقع فريندسرت2002 عام يفو 

Jonathan Abrams ياالجتامعـ مواقـع التواصـل يفة  كنسخة تجريبية ليشكل نقطة تحـول هامـ 

وبـسبب مـا .  وغريهاMyspace.comً وإلهاما لبعض املواقع الشهرية مثل ماى سبيس  اإلنرتنتعىل 

هذا وقد ظهر كشكل .  الحديثةجتامعيةاالشهده من نجاح منقطع النظري فقد أصبح منوذج للشبكة 

 Match.comماتـه مـع موقـع  تطبيقاتـه وخديف الجامعى حيث صمم ليتنافس االتصالمن أشكال 

 املـشرتكة مـع بعـضهم الـبعض بغيـة صـنع عالقـات عاطفيـة اتاالهتامم يقوم مبضاهاه ذوى الذي

تـصال فـيام ا التعـرف عـىل أصـدقاء جـدد وإنـشاء يفبغرض الـزواج، فـضالً عـن مـساعدة األعـضاء 

 5يقـرب مـن مـا  لتمكنه مـن تحقيـق 2004 عام يفسرت  وقد ارتفعت شعبية موقع فريند)37(.بينهم

بـدأت وسـائل  حتـى. مليون حساب شخىص معظمهم من التيارات الفكريـة واملـشتغلني بالـصحافة

 الحساب الشخىص يفعنه، وقد أدرج ذلك املوقع اإلعالم وخاصة الصحف العامة واملجالت بالتحدث 

مواقــع الــشبكات ابات األشــخاص داخــل  بنــاء حــسيف عنــارص أساســية اســتخدمت 5للمــستخدم 

 : )38( بعد ذلك وهىعيةجتاماال

  وتعريف بشخصية العضو واتجاهاته اتاالهتامم) 2         املعلومات الدميوغرافية ) 1

  قامئة األصدقاء) 4                    صورة شخصية ) 3

 . املزاجيةكتابة كلمة تعرب عن الحالة ) 5

وبــالرغم مــن نجــاح هــذا املوقــع وإرتفــاع شــعبيته إال أنــه واجــه عــدة  

 ومالية وإدارية ؛  فخـوادم موقـع فريندسـرت وقاعـدة اجتامعيةشكالت تقنية وم

 بياناتها مل تكن مجهزة بالـسعة الكافيـة لتواكـب النمـو الـرسيع واملرتقـب، مـام
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ه واسـتبداله بتقنيـات الربيـد اسـتخداممـام نـتج عنـه عـزوفهم عـن . أصاب مـستخدميه باإلحبـاط

ًيعد شيئا رضوريا وألن النمو العضوى املنظم . اإللكرتوين  بناء املجتمعـات املتامسـكة واملتجانـسة يفً

 الذين تعرفـوا عـىل املوقـع مـن خـالل وسـائل -فقد أدى التزايد العشواىئ امللحوظ لألعضاء الجدد 

 داخـل املوقـع فتـضاربت اإلتجاهـات ياالجتامعـ إىل انعـدام التـوازن –اإلعالم والصحف واملجالت 

 الـذي للموقـع ياالجتامعـ الهـدف يفألعضاء مام أدى إىل حدوث شـورشه وامليول واآلراء املتعلقة با

أمـا مـن الناحيـة املاليـة فقـد سـقط املوقـع كفريـسة . )39(أدى إىل إلغاء خدمة الزواج داخل املوقع

 ماليـني 3لها ليـصبحاسـامالها وأعيد تقييم رلرشكات التمويل اإلستثامرية حيث استنفدت الرشكة أمو

 Kleiner Perkins Caufield & Byersفقد ألحق املوقع بـرشكة كليـرن بريكنـزدوالر فقط، ومن ثم 

وهى إحدى الرشكات التى ساهمت بتمويل موقع فريندسـرت مـن قبـل، كـام كـان لتفتيـت مجلـس 

كل هـذه العوامـل أدت .  سوء إدارة الرشكة وانعكس ذلك عىل موقعهايفًإدارة رشكة فريندسرت سببا 

 تم إعادة هيكلـة املوقـع 2011 يف، و2003عدد كبري من أعضائها عنه عام إىل إنهيار املوقع وعزوف 

 ذات طابع ترفيهى تركز عىل املوسـيقى واأللعـاب ونـتج عـن ذلـك إنحـسار اجتامعيةليصبح شبكة 

 وبقيت الحسابات الشخصية للمستخدمني كـام هـى، وتـم تزويـدها بـآداة اجتامعيةدورها كشبكة 

 . سائل، والتعليقات، واملدونات، واملنتديات واملجموعاتلتصدير بياناتهم كالصور، والر

 مليـون عـضو حيـث يغطـى 115وقد بلغ عدد اعضاء موقـع فريندسـرت  

اسرتاليا، كندا، الصني، الهند، اندونـسيا، اليابـان، :  العامل مثل يف دولة 15أكرث من 

  يـــةماليزيـــا، الفلبـــني، ســـنغافورا، كوريـــا الجنوبيـــة، تـــايوان، اإلمـــارات العرب
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كام تحظى دول جنوب رشق آسيا بنصيب . املتحدة، اململكة الربيطانية، والواليات املتحدة األمريكية

 .)40(ستخدام االيفكبري 

 Fotolog مثـل موقـع فوتولـوج ياالجتامعـ نفس العام ظهرت مواقع أخرى للتواصـل يفو 

بـني أعـضائه، حيـث يتـيح  يهتم مبشاركة ملفات الـصور جتامعيةاال يعترب أول موقع للشبكات الذي

مفكرة وتبادلها مع مستخدمى املوقع، كام يتـيح   شكل مدونة أويفًرفع صور األعضاء أيا كان نوعها 

 حالة مـا يف وهى خاصية مميزه اإللكرتويناملوقع خاصية فريدة وهى إرسال الصور من خالل الربيد 

 وشـهد نفـس )41(. التـو واللحظـةيفإذا أراد الشخص أن يلتقط صورة من هاتفه املحمـول وإرسـالها 

التى بدأت كمدونـة فرنـسية ) ً سابقاSkyBlog( واملسامه بـSkyrockالعام ظهور شبكة سكاى روك 

    .)42(اجتامعية بادئ األمر ثم تغريت بعد ذلك لتصبح شبكة يف

 ظهـرت موجـة جديـدة مـن املواقـع التـى مثلـت بدايـة لنمـو مرحلـة 2003 عام يفو 

 عـىل رأس تلـك Myspaceفتأىت شبكة مـاى سـبيس الـشهرية . جتامعيةاال جديدة من الشبكات

-E رشكـة إى يـونيفرس في عىل يد فريق مـن مـوظ2003 أغسطس عام يفاملواقع التى طورت 

Univers الذين أرادوا بناء شبكة تحاىك شبكة Friendster  خدماتها وخصائصها كنـوع مـن يف 

 صـفقه يفاملوقـع . News Corporationز كـورب  اشـرتت رشكـة نيـو2005 يوليـو يفو. التقليد

 ا وإفـادهاسـتخدام جتامعيـةاال مليـون دوالر لترتبـع بعـدها عـىل عـرش الـشبكات 580قدرت بــ

 300 موقـع مـاى سـبيس أكـرث مـن يفهذا ويبلغ عـدد املـشرتكني .  الواليات املتحدة األمريكيةيف 

  يستطيع كل عضو أن يـشارك صـديقه ف،مليون عضو حيث يركز املوقع عىل تسلية وترفيه أعضائه
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 . )43(إلخ...حسابه الشخىص، ملفات الصور ، ملفات الفيديو، والروابط املختلفة 

 Ramu صــمم بواســطة رامــو يالمــنش الــذي Hi5 نفــس العــام ظهــر موقــع هــاى يفو 

Yalamanchi حيث أشار موقع كوم سكور ComScore 2008 عام يف لقياسات الشبكة العنكبوتية 

 مـن حيـث مـرات الزيـارة جتامعيـةاالك املوقع يحتل الرتتيب الثالث عىل مـستوى الـشبكات ان ذل

 لغة كام يعترب أكرث املواقع تسلية ألعضائه باإلضافة إىل 50اليومية، هذا ويدعم ذلك املوقع أكرث من 

 . )44(اإلنرتنتكونه أكرب منصة ملربمجى ومطورى تطبيقات األلعاب املتاحة عىل 

 نفــس العــام أول شــبكة مهنيــة تهــتم بــسوق العمــل وتــدعى لينكــدإن يفكــام ظهــرت  

LinkedIn التى صممت وطورت عىل يد ريد هوفامن Reid Hoffman حيـث اسـتهدفت أولئـك ،

الذين يبحثون عن األعامل والوظائف ويتناقشون حولها ، هذا ويتيح املوقع ألعضائه متابعة نـصائح 

املهن املختلفة، باإلضافة إىل بناء شبكات العمل التى تسمح  كل مهنة من يفوإرشادات املستشارين 

لألعضاء بتسجيل السري الذاتية الخاصة بهـم داخـل املوقـع كـام تتـيح لهـم وضـع روابـط لـزمالئهم 

وأعاملهم وتوسيع مدى نطاق شبكة العمل التى يقومون بإنشائها لتـشمل أولئـك املتـصلني بـشبكة 

 الوصـول إىل خـرباء ميكـن مـن خاللهـم يفساعد املـستخدمني ومن شأن هذه الخدمة أن ت. زمالئهم

ً املشاكل التى تواجه أعاملهم، ويلقى هذا املوقـع إقبـاالً كبـريا حيـث بلـغ عـدد يفتقديم يد العون 

 دولة 200 رشكة صناعية ، 150 مليون عضو حيث تغطى الشبكة 55 إىل 2009 عام يفأعضاء املوقع 

  .)45(عىل مستوى العامل
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 وقتهـا مثـل شـبكة يف يف نفس العام عدة شبكات ولكن مل تحقق النجـاح الكـايفهر ًأيضا ظ

 التى تعترب أول شبكة تهتم باملحتوى الصوىت فهى شـبكة تتـيح األغـاىن التـى LastFmالست إف إم 

 .)46(تذاع عىل الراديو داخل املوقع

  :)  حتى اآلن –2004( 2املوجه الثانية املتزامنة مع الويب  : املرحلة الثانية :ًثانيا 

 تـسعينيات القـرن العـرشين إال أننـا يف جتامعيـةاالعىل الرغم من ظهور مواقع الشبكات  

نجد الكثري من املهتمني بذلك األمر عندما يتطرق إىل الحديث عن تلك املواقع فهو ينسبها إىل نتـاج 

 تلـك املواقـع بظهـور  شـهدتهالذي ؛ ولعل ذلك اللبس قد نشأ عن التطور الجامح 2تقنيات الويب 

 ذلـك تقـسيم املواقـع إىل مـا يفَويعد السبب .  والتى وضعت تصور جديد للشبكة2تقنيات الويب 

 عـىل الخـدمات والتطبيقـات والتكنولوجيـات التـى ً ارتكـازا2 ومواقـع ويـب 1واقع ويـب يعرف مب

وبظهور .  الثانية شبكات املرحلة- من تصميمه –) 10( شكل يف املؤلفتقدمها تلك املواقع ويوضح 

 بنائها عىل تلك التقنيات، كام أن املواقـع يف ظهرت مواقع شبكية جديدة إعتمدت 2تقنيات الويب 

 مل يكن أمامهـا سـوى أن تعيـد هيكلـة بنائهـا لتلحـق بركـب 2 طيات تقنيات الويب يفالتى نشأت 

حات التالية أبرز تلـك  الصفيفهذا وسوف نستعرض .ها بني مستخدميها استمرارًالتطور ضامنا لبقاء 

 . وإفادةاًاستخداماملواقع التى جذبت األنظار إليها من أنحاء العامل 
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 2الشبكات الرئيسية التى تزامن ظهورها مع تقنيات الويب ) 10(شكل 

 

 2004 التـى أسـستها عـام Google تحت مظلة رشكة جوجـل Orkutظهرت شبكة أوركيوت 

 مع اتاالهتاممفرصة لألعضاء للتعبري عن أنفسهم واهتاممتهم ومشاركة تلك لخدمة املجتمع وإعطاء ال

ولعـل .  آليات التعامـليف إىل حد كبري جتامعيةاالاآلخرين، وهو ما يعكس نفس أهداف باقى الشبكات 

ً لهـا وإتاحتهـا للجميـع مجانـا يؤكـد أن الـشبكات اجتامعيـةاملبادرة التى أطلقتها جوجل بإنشاء شبكة 

 .)47( الحياه اليوميةيف تعدت مفهوم الظاهرة وأصبحت مواقع تتغلغل عيةجتاماال

 ظهرت ألول مـرة شـبكة تهـتم بعاشـقى الحيوانـات األليفـه مثـل 2004 عام فيف 

نـرش األخبـار ) الكـالب( حيث أتاحت ألعضائها من محبى dogsterوهى دوج ستري) الكالب(

، والكتب التـى تتحـدث عـنهم، والـصور،  الصحف واملجالت عنهم، ورفع األفالميفالتى تعرض 

 بهم فضالً عن خدمة نـرش القـصص االهتامموالرد عىل اإلستفسارات املتعلقة برتبية الكالب، و

  نفـس العـام شـبكة تتـشابهيفكـام ظهـرت . )48(الطريفة التى حـدثت بـني األعـضاء وكالبهـم
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وسـميت كـات سـتري ) بـالقطط( واجهتها وخصائصها وخدماتها مـع تلـك الـشبكة ولكـن تهـتم يف 

catster.com. 

 اإلنرتنـت عـىل ياالجتامع شبكة ضخمة للتسويق multiply.comكام يعد موقع ملتيبىل  

حيث تشعرك إىل حد مـا بأنـك تـصحب اصـدقائك مـن خـالل حـساباتهم الشخـصية للتـسوق مـن 

منتجاتهـا  املتضمنة داخل الشبكة، والتى تعرض مناذج مـن Mallsاملحالت ومراكز التسوق الضخمة 

من خالل الصور وأفالم الفيديو، ثم توضح كيفيـة رشاء تلـك املنتجـات والعـروض مـن خـالل طـرق 

 .  )49(الدفع اإللكرتونية

 التـى تـشبه إىل حـد كبـري العـامل التخـيىل SmallWorldsكام ظهرت شبكة العامل الصغري  

Virtualوالتى تشبه األلعـاب اإلنرتنتبكة   بطريقة ثالثية األبعاد واملتاحة عىل الخط املبارش عرب ش 

، حيـث وفـرت ألعـضائها بيئـه MMOPRG فئه لعب األدوار املحكم متعدد الالعبـني –اإللكرتونية 

، حيث يستطيع العـضو أن يرسـم شخـصيته ويقـوم Avatarتفاعلية من خالل ما يعرف باملعادل أو

ليتجـول ويلعـب ويتـسوق  His Avatar رسـمه لنفـسه الذيًباللعب مع األصدقاء متقمصا الشكل 

  .)50(داخل املوقع مع أصدقائه

  Stewart and Caterinaكاترينـاستيورت و  عىل يد Flickrثم يأىت بعد ذلك موقع فليكر 

 ليـصبح بعـد ذلـك Ludicorp، a Vancouver-based companyتحت رعاية رشكـة لـودى كـرب 

يح ألعضائها وضـع الـصور وتبادلهـا بـني  التى تركز عىل مشاركة الصور وتتجتامعيةاالأكرب الشبكات 

 بناء محتواه عىل أعـضائه مـن خـالل رفعهـم لـصورهم يفبعضهم البعض، كام يعتمد بشكل رئيىس 

 .)51(الخاصة
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 عمـالق الـشبكات Facebook موقـع الفيـسبوك اإللكرتوينثم ظهر عىل ساحة الفضاء  

 Mark Zuckerbergربريغ ، حيث ترجـع فكـرة ظهـوره إىل مـارك زوكـ2004 عام يف جتامعيةاال

 أراد ان يقوم بتصميم موقع يخدم مجتمع جامعة هارفـارد األمريكيـة مـن طلبـة وزمـالء، الذي

 جعلـه يفبحيث ميكنهم من خالله تبادل أخبارهم وصورهم وآرائهـم، ومل تكـن هنـاك مثـة نيـه 

وقـد . ائه جمع شـمل أصـدقيفىس موقع ينرش أخبار الجامعة، وإمنا هدفه األسا موقع تجارى أو

 نرش موقعه بني أصدقائه بالجامعة ورسعـان مـا انتـرش املوقـع حيـث ذكـر مـارك يفمارك نجح 

ه، واسـتمر موقـع  انطالقـ املوقع بعد شهر من يفنفسه أن نصف جامعة هارفارد أصبحوا أعضاء 

ح أن يفت" مارك " ًالفيسبوك قارصا عىل طلبة الجامعات واملدارس الثانوية ملدة سنتني حتى قرر 

 لجميع فئات 2005 عام يفه، لذا فقد أتيح املوقع استخدام يفأبواب موقعه أمام كل من يرغب 

 وسـع املوقـع مـن 2006 عـام يفو.  الواليـات املتحـدة األمريكيـةيفاملدارس وطلبـة الجامعـات 

 عـدد يفه ليشمل جميع فئات املستخدمني دون التقيد برشط، وقد كانت النتيجة طفـرة انتشار

 يف، و2006 مليـون مـستخدم خـالل شـهر ديـسمرب 12املوقع ؛ إذ بلغ عدد أعـضائه مستخدمى 

 700 إىل 2012 بدايـة عـام يف مليـون مـستخدم إىل أن وصـل 40 شهد املوقـع 2007مطلع عام 

 .)52(مليون مستخدم عىل مستوى العامل

 خصائــصها بــني املــدونات ومواقــع الــشبكات يف نفــس العــام ظهــرت مواقــع تجمــع يفو  

 إال أن شــبكة Hyves فــي  ، هيDodgeball.comدودجبــل ، Piczo.com مثــل بيتــشو جتامعيــةاال

 هولنـدا لتخـدم النـاطقني باللغـة االملانيـة عـىل غـرار شـبكة يف اجتامعيـة متثـل أكـرب شـبكة فيهي
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cyworld يف 17 التى تخـدم الـشعب الكـورى حيـث احتلـت تلـك الـشبكة املرتبـة الـسابعة عـرش 

 .هولندا

 عرفت بشعبيتها ملا تتمتع به مـن اجتامعية كشبكة Bebo ظهر موقع بيبو 2005 عام يفو 

 التصميم، فتستطيع تلك الشبكة إنشاء التواصل بني األفراد ببعضهم يف وبساطة ستخدام االيفمرونة 

هذا وتغطى تلك الشبكة عدة أماكن عىل مـستوى العـامل مثـل أمريكـا وبريطانيـا وأيرلنـدا . البعض

 .)53(يوزلندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وأسبانيا والهند وهولنداواسرتاليا ون

 عـىل 360yahoo نفس العام أهمها موقـع يـاهو يفهذا وقد ظهرت مجموعة من املواقع  

هـذا وقـد .  اهـتم مبـشاركة ملفـات الفيـديو ألعـضائهالذيغرار موقع ماى سبيس وموقع يوتيوب 

 والظهور حتى اآلن لتغطـى شـتى أنحـاء العـامل وتجمـع  النمويف جتامعيةاالتوالت مواقع الشبكات 

  .املاليني من األعضاء

 : العربيةجتامعيةاال الشبكات 2/4/2

ظهر العديد من املحاوالت عىل الصعيد العريب لتـصميم وبنـاء شـبكات اجتامعيـة عربيـة   

لكبـري هـو الـشهرة ألغراض التسلية، الرتويح، الدردشة، والزواج، ورمبا كان أحد أسباب عدم نجاحها ا

الواسعة للشبكات االجنبية التي طغت عليها، وعدم وجود حمالت إعالنية لإلعالن عنهـا، ومـن تلـك 

 :ومن تلك املواقع ما يىل. الشبكات ما ييل

 :  WWW.Maktoob.com  موقع مكتوب :اوالً 

 فـضاء يف ظهـر الـذييعترب موقـع مكتـوب مـن أوائـل املواقـع العربيـة  

كل مـن   وكان عىل رأس فريق العمل1998تية حيث تأسس عام الشبكة العنكبو

   واعتمــد املوقــع عــىل متويــلوفــادى غنــدورى، وحــسام خــور ســميح طوقــان
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 يف ثم طور مـن أدواتـه وأضـاف التقنيـات املـستحدثة اإللكرتوينًرىب، مبتدءا نشاطه بخدمة الربيد ع

هـذا ويـستخدم املوقـع .  للمواقعيف وخدمة امللخص الوااجتامعية من مدونات وشبكات 2.0الويب 

 يف  وJavaScript، جافاســكربت CSS باإلضــافة إىل لغــات برمجيــة مثــل ىس أس أس AJAXتقنيــة 

 العامليـة إبرامهـا اتفاقيـة لـرشاء رشكـة Yahoo أعلنت رشكة يـاهوو 2009 أغسطس 25ثاء من الثال

كـام أشـار  مليـون شـخص 27ًهذا ويبلغ عدد زائرين املوقع يوميا أكرث مـن  )Maktoob  (54مكتوب

 بتصنيف وتحليـل املواقـع نيخاصستيتس كروم الو ، http://www.alexa.ccomى اليكساموقعإليه 

 . http://www.statscrop.com )55( اإلنرتنت عىل شبكة

 : ikbis.com شبكة إكبس :ًثانيا 

  من خالل رشكة تووت، وهى رشكة إعالميـة مقرهـا 2006 نوفمرب عام يفظهر هذا املوقع  

 آلياتـه وبنيتـه موقـع يوتويـب الـشهري، حيـث  يعمـل عـىل تبـادل، يف األدرن ويشبه هذا املوقع يف

ِ مقاطع الفيديو التى يتم تحميلها من قبـل األعـضاء أو املـستخدمني فـضالً ْتحميل، ،مشاركة وعرض ِ

 املوقـع إذ تـسمح للمـستفيدين يفعن إتاحة إنشاء القنوات املختلفة التى تعد من األقـسام الهامـة 

كـام ميكـن  )56(.  ترتيبهـا وعرضـها عـىل بقيـه املـستفيدينيفبرفع ملفات الفيديو داخلهـا والـتحكم 

قييم املحتويات سواء صور أو أفالم، فضال عن متكينهم من تضمني محتويـات املوقـع للمستخدمني ت

ــة. إىل مــواقعهم الشخــصية ــذا يقــدم دمــج لخــدمتني معــا خدم ــصور فلكــر ًوهــو به  ملــشاركة ال

وقد أتاح املوقع خدمـة تحميـل .  ملشاركة مقاطع الفيديويوتيوب ية، وخدمةالفوتوغرافية والشخص

ولكن حاليا تقترص الخدمة عـىل  .2007 أبريل  مبارشة يفاإلنرتنتاملقاطع إىل الهواتف املحمولة من 

 .)57( فقطنوكيا هواتف
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 : www.ashabmaktoob.com أصحاب مكتوب  :ً ثالثا

 كجزء من موقـع مكتـوب 2007 عام يف Maktoob.comكوم .ظهر موقع أصحاب مكتوب 

فقـد .  عـىل مـستوى العـاملاإلنرتنـت بيئـة يف يعمـل ياالجتامعحيث مثل أول موقع عرىب للتواصل 

ل املوقع عىل هذا ويعم. ً إىل أكرث من مليون زائر ونصف شهريا2009 عام يفوصلت خدمات املوقع 

البحث عـن األصـدقاء، تكـوين صـداقات، رفـع امللفـات املرئيـة واملـسموعة، : تقديم خدمات مثل 

مشاركة الوسائط بني األصدقاء، إنشاء املجموعات، كتابة التعليقات، تصميم نوافذ خاصة بكل عضو، 

 أفضل موقـع عـرىب: ني هامكام حصل املوقع عىل جائزت. وإمكانية إنشاء تطبيقات خاصة لكل عضو

وقد أتاح موقـع أصـحاب مكتـوب  )58( اجتامعي، الجائزة الذهبية ألفضل موقع  اإلنرتنتعىل شبكة 

 املجاىن، حيث ميكنهم تصميم وتخصيص صفحاتهم الخاصـة والتـى تتـضمن  نبـذه االشرتاكلألعضاء 

مكتوب عن العمـل  وقفت شبكة أصحاب 2010 نهايه عام يفو. مخترصة عنهم وصورة شخصية لهم

 .)59(اجتامعيةكشبكة 

  : www.jeran.com موقع جريان ً:رابعا

 Toot مـن خـالل رشكـة تـوت كـروب 2007 نهاية عـام يفهو موقع عرىب أردىن أطلق 

Corp (60) ذات صـلة بالعـامل اإلنرتنـت إذ يهدف تحقيق رؤيـة واحـدة وهـى جعـل شـبكة 

ئهم األدوات الالزمة إلنشاء محتـوى محـىل العرىب، وذلك من خالل متكني املستفيدين وإعطا

 التطـور لتـصبح واحـدة مـن أكـرب بوابـات يفهذا وقـد اسـتمرت شـبكة جـريان . خاص بهم

 ً الــرشق األوســط، وتتويجــا لخــدماتها فقــد حــصلت عــىل ترتيــب بــنييفاملحتــوى العــرىب 

  عـن العامل العرىب حيث بلغ عدد أعضائها مليـون ونـصف مـستخدم، فـضالًيف أعىل املواقع 
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ً مليون صفحة شهريا ويعمل موقع جـريان عـىل جـذب األصـدقاء وإتاحـة إنـشاء 25جذب أكرث من 

 املقـاالت يفاملدونات ونرش الصور وتخزين امللفات وإدارة املحتوى العرىب والتشارك بني املستفيدين 

 جتامعيـةاويتضمن موقع جريان عىل صفحة أصدقاء جريان التى تعترب شـبكة . والفيديوهات وغريها

 املشرتك، وتتيح كباقى الشبكات تحميل ملفات الصور والفيـديوهات االهتاممتجمع األصدقاء وذوى 

 يفًواملوقـع يـشبه كثـريا  )61( والدردشـة الفوريـة اإللكـرتوينوعقد صداقات وحوارات وإررسال الربيد 

 حرف كام أن 140" ةالتغريد"نظامه وآلية عمله موقع تويرت فعد حروف إرسال الرسائل أو ما يعرف 

 تشبه إىل حد ما شعار تويرت باإلضافة إىل شكل التصميم، كام ستخدام، وواجهة االLogoشعار املوقع 

 الرسـائل استخداميتميز ذلك املوقع بدعمة خاصة إرسال واستقبال التدوينات املصغره عرب املوبايل ب

 .2010 عام يفهذا وقد أغلق املوقع وقرر إيقاف خدماته .SMS(62(القصرية 

 : arabcrunch.netنت . شبكة عرب كرنش: ًخامسا 

 عىل يد غيث صقر ورسعـان 2009 يف ثم أطلقت نستختها العربية 2008تأسست سنة  

 قطـاع التكنولوجيـا التكنولوجيـا حيـث هـدفت إىل ترسـيخ روح املبـادرة يفما أصـبحت رائـدة 

 يفا ملنــصة عريــضة تــربط املــشاركني  العــامل العــرىب مــن خــالل تقــدميهيفوتكنولوجيــا اإلبتكــار 

 أعلنــت الخارجيــة األمريكيــة  أنهــا 2010 أغــسطس عــام يفتكنولوجيــا النظــام اإليكولــوجى، و

ستمول املنصات الداعمة لرشكات التكنولوجيا وهذا األمر قد أزعج فريق املوقع إذ اعتربوا ذلـك 

. جتامعيـةاالاملنـصة غـالق تلـك ًتدخالً رصيحا عىل إدارة املوقع مام استدعى فريق العمـل إىل إ

 عـام يفع الحصول عىل عـدد زوار املوقـع أو مـستخدميه نتيجـه إلغـالق املوقـع هذا ومل يستط

2010)63( . 
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 :  www.adifni.com شبكة أضفنى  :ًسادسا 

  بواسـطة رشكـة أضـفنى، حيـث 2008 عـام يف اإلنرتنـتظهر املوقع ألول مره عىل شـبكة 

. ظيم املفضالت ويقوم املستخدم من خالله بحفظ املفضالت وعرضـهايقدم املوقع خدمة حفظ وتن

 ًا وإفـاده مـن تلـك الـشبكة حـسباسـتخداموتعترب اململكـة العربيـة الـسعودية مـن أكـرث الـدول 

  وبــالرجوع إىل شــبكة أضــفنى عــىل http://www.statscrop.com مــا أشــارته إحــصائيات موقــع 

ن إىل التطوير وأن النسخة اإللكرتونيـة املتاحـة هـى نـسخة   تبني أن ذلك املوقع يخضع اآلاإلنرتنت

 .)64(تجريبية

  http://thabbet.comَّ شبكة ثبت :ًسابعا 

وهو موقع تابع ملجموعة مـن الـشباب األكـادمييني العـرب مـن مختلـف الـدول العربيـة 

ذ يعد وسيلة  اإلخبارية إجتامعيةاال عدة مجاالت، ويصنف هذا املوقع ضمن املواقع يفواملتخصصني 

ًلحفظ األخبار املفضلة معتمدا عىل مشاركة األعضاء والتحكم الكامل مبحتوياتـه مـن خـالل إضـافة 

األخبار والتأثري عىل ترتيبها عن طريق التصويت، وال يعترب املوقع قناة لألخبـار األصـلية، بـل وسـيلة 

ادر متعددة عربية وغري عربيـة، لإلطالع عىل األخبار السياسية والرياضية والرتفيهية وغريها، من مص

ومبا أن الخرب ال يكتمل إال مبناقشته بـني األعـضاء، يـوفر املوقـع الوسـيلة ملناقـشة لكـل خـرب وبنـاء 

 .)65(اتاالهتاممصداقات بني األعضاء من نفس 

  http://thabbet.com شبكة قول قال  :ًثامنا 

 يــث   لخدمــة املجتمــع العــرىب ح2007 عــام يفظهــرت هــذه الــشبكة 

 تقدم األخبـار، القـصص، الـروابط، أفـالم الفيـديو، والـصور التـى يقـوم األعـضاء
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الحصول عـىل هذا ومل يتم . )66(والتصويت عليها دون أى تدخل من إدارة املوقع. ها وتقدميهااختيارب

 .  معلومات أخرى عن املوقع بسبب أغالقه

  http://macca.com شبكة مكة   :ًتاسعا 

َ تهدف لخدمة الشباب املسلم حول العالم، وتعمـل عـىل إيجـاد اجتامعيةَّهو أول شبكة   َ ِ ِ

ْأرضية مشرتكة للتواصل وتبادل األخبار، سواء عىل املستوى الشخىص أو املهني بني مجتمـع الـشباب  ُ

ُّاملسلم، ويعترب املوقع نفسه حـائط صـد ضـد الحمـالت التـي تـشنها مواقـع الـشبكات  ٍّ َ َ ُ  جتامعيـةاالِ

َالفيسبوك، ماى سبيس والتي ال تتوافق مع القيم اإلسالمية:  لاألخرى، مث ِ
)67(. 

ِ عربيـة يـستخدمها املـستخدم اجتامعيـةَّومن العرض السابق يتضح لنا أن هناك شـبكات 

ْالعرىب، ويتفاعل معها، ولكن ال ترتقى إىل املنافسة العالمية، أو عـىل األقـل االقـرتاب مـن املنافـسة،  َ ْ

، أو إقليمـى عـىل األكـرث، وال تـضع نـصب أعينهـا أى تخطـيط ُفمعظم هذه الشبكات ِ نطاقها محيلِّ

ِ أو التوسع عىل املستوى العاملى، ومنافسة مواقـع الـشبكات العامليـة، ومـن جهـة أخـرىنتشارلال ِ ُّ - 

 يجـب أن تـدركها احتياجـات فإن املستخدمني العرب مـن الـشباب لهـم –وعىل املستوى اإلقليمى 

ِ ومـا تقدمـه تلـك - كـام ذكرنـا - الـشباب العـرىب لـشبكات عامليـة استخداماقع، فوتوفرها تلك املو

ً آخـر أمـرا اجتامعـي أى موقـع اسـتخدامِالشبكات من خدمات وتطبيقات، يجعل مجرد تجربـة أو  َ َ

ِصعبا، إال إذا تـوافر عـدد مـن املقومـات الفنيـة، أو الخـدمات واألفكـار اإليجابيـة عـىل املـستويني ً :

ِ، والتقنى والخدمى، والتى ميكـن مـن خاللهـا أن يـداوم املـستخدم العـرىب عـىل يفالثقا وياالجتامع

 .ِ مواقع الشبكات العربيةاستخدام

ِباإلضــافة إىل ذلــك فــإن عــددا مــن هــذه املواقــع  ً   العربيــةجتامعيــةاالَّ

  فكـام-ً شـكالً ومـضمونا -ْ فَقدت سلطة الرقابة عىل جودة املحتـوى املعـروض 
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ٌ املستوى العرىب يوجد عـدد مـن مواقـع الـشبكات ْوجدنا أنه عىل َ ٍّ، ولكنهـا فقـرية تقنيـا جتامعيـةاالُ َّ

َّوتكنولوجيا؛ مـام يجعـل املـستخدم العـرىب ال يتفاعـل معهـا، ويتوجـه إىل الـشبكات العامليـة ذات  َ ِ ٍّ

ْالجودة والتقنية العالية َ. 

دم وجود حمالت إعالنية  العربية إىل عجتامعيةاال الشبكات انتشارهذا وقد يعود ضعف  

لإلعالن عن هذه الشبكات، أو عدم وجود خدمات متيزها عن غريها من املواقع، أو حتى عـدم ثقـة 

املستخدم العريب بهذه الخدمات وقوتها، ولكن من املؤكد الصفة املشرتكة التى تجمع كل الـشبكات 

 أن أكـرب الـشبكات هـتامماالومـا يثـري .  العربية هى ضـعف مـشاركة املـستخدم العـرىبجتامعيةاال

 ألـف 600 بلـغ عـدد أعـضاؤه 2007 العربية وهو أصحاب مكتوب ، والذي تأسس عـام جتامعيةاال

 منتـصف عـام يف، ولكن بنظرة عـىل إحـصاءات موقـع الــفيس بـوك نالحـظ أن 2009 عام يفعضو 

 العـرب ، وقبيل إطالق اللغة العربية عىل الـفيس بوك بشكل رسـمي، بلـغ عـدد املـستخدمني2009

 55 اللغة العربية نجـد أن العـدد أصـبح انطالق مليون مستخدم، وبعد عام ونصف العام من 22.1

 .، حسب موقع كومسكور لإلحصاءات150%مليون مستخدم بنسبة ارتفاع تبلغ 

 أن يفكام أن ضعف تلك املواقع يقع عىل عاتق املربمجني حيث تكمن املـشكلة  

ية االستنساخ، حيث يقوم املربمج بعمل نسخة مـشابهة املربمجني يقومون مبا يسمى عمل

متاما لبعض املواقع العاملية التي أثبتت نجاحها ؛ وذلك ألن هدف املربمج هو نقـل هـذا 

  املستنـسخون أننـا نـتكلم عـن منطقـة النجاح إىل املنطقـة العربيـة، لكـن مـا يتغافلـه

كريها، ولغتها التي متيزها عـن ها الخاصة، وطريقة تفاحتياجات الرشق األوسط، والتى لها 

 ولإلنصاف تعترب اللغة العربية من اللغات التى يـصعب التعامـل معهـا مـن قبـل. غريها
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املربمجني واملطورين، ولكن كون هذه الشبكات تستهدف املستخدم العـرىب، فهـذا يعنـي أن اللغـة 

 باللغـة العربيـة تامعيـةجااليجب أن تكون يف أعىل مستوياتها، ودامئـا مـا نـرى املواقـع والـشبكات 

 تحاىك فئة الشباب، فقـد تكـون إحـدى األفكـار أن يـتم جتامعيةاالالفصحى، ولكن مبا أن الشبكات 

جات العربيـة الـلــه بخاصية تعـدد اللغـات، وإضـافة تـرجامت خاصـة بجتامعيةاالإنشاء الشبكات 

 . العامليةيةجتامعاال عن باقى املواقع يفاملتنوعة، وبذلك تكون قد متيزت بيشء إضا

 العاملية واملواقع ذات الطابع العرىب يتضح لنا جتامعيةاالمن العرض السابق ملواقع الشبكات 

 :  اآلىت يفبعض النقاط التى نلخصها 

 وطـورت مـن آلياتهـا وتطبيقاتهـا مبـا يتنـاغم مـع الخـدمات جتامعيـةاال ظهرت مواقع الشبكات -أ

 عن تطورها امللحوظ ملواكبة كل ما يطرأ من التقدم  فضالًاملقدمة عرب األجيال املختلفة للويب

 .التكنولوجى

 منذ الوهلة األوىل لظهورها عدد ضخم من املستفيدين عىل جتامعيةاال جذبت مواقع الشبكات -ب

 آداة فعالـة للتواصـل اإلنرتنـت مقارنة بأى موقع آخر لـدعمها فكـرة أن شـبكة اإلنرتنتشبكة 

 . بني البرشياالجتامع

 . عىل مستوى العاملجتامعيةاال تصميم مواقع الشبكات يف العامل الغرىب دور الريادة  أخذ-ج

 ظاهرة هامة يشرتك بها عدد كبـري مـن مـستخدمني شـبكة جتامعيةاال أصبحت مواقع الشبكات -د

ً بوصفها مصدرا من مصادر املعلومات الحيوى  وهو ما يجعلنا ننظر إليها بعني اإلعتباراإلنرتنت

 .ستحق الدراسة والتحليل والتقييموظاهرة ت
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 لتخـدم اجتامعيـة هناك العديد من املواقع العاملية واملحلية العامة التـى تحولـت إىل شـبكات -هـ

 . جمهور عريض من املستفيدين

 مثـل الفيـسبوك، تـويرت، مـاى سـبيس بـشعبية عاليـة جتامعيـةاال أنفردت مجموعة من املواقـع -و

رهـا حتـى اآلن ؛ بـسبب املجانيـة، كـرثة التطبيقـات املتـضمنة، وجذبت إليها األنظار منذ ظهو

 .إلخ ...ستخدامسهولة اال

 عربية ولكنها مل ترتقـى إىل اجتامعية ظهرت العديد من املحاوالت العربية لبناء وتصميم شبكات -ز

 التواجـد يف مل تثبـت نفـسها بالـشكل املناسـب التـاىل العامليـة وبجتامعيةاالمستوى الشبكات 

 . تصميمها وبرمجتهايف، وال تزال تحتاج إىل تطوير واهتامم اإلنرتنت عىل شبكة كرتويناإلل
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 الفصل الثالث

  املتاحة عىل العنكبوتيةجتامعيةاالفئات وخصائص الشبكات 

 

 

 

  متهيد3/0

 والتقسيامت املختلفـة لهـا جتامعيةاال من فئات مواقع الشبكات ًيعالج هذا الفصل بعضا  

 . معامريتهاومن ثم لخصائص تلك الشبكات والخدمات التى تقدمها ملستفيديها باإلضافة إىل ا

 : Categories Online Social network    جتامعيةاال فئات الشبكات 3/1

 عديـدة مـن تلـك الـشبكات ؛ ً قد خلق أنواعـاجتامعيةاال مواقع الشبكات انتشارإن فرط   

 أدبيـات اإلنتـاج الفكـرى املتعلـق يف جتامعيةاالات  أسس تقسيم مواقع الشبكيفمام نتج عنه تنوع 

بذلك املوضوع، فتقسم حسب التقنية الفنية التى تبنى عليها، أو، حسب جنسية األشخاص حيث أن 

هناك العديد من الشبكات التى تنتمـى ألمـاكن بعينهـا وألعـراق وألجنـاس خاصـة، أو، عـىل أسـاس 
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وى الخـاص بهـا، وبـصفة عامـة ميكننـا أن نـستعرض  املوضوعى لهـا، أو، عـىل أسـاس املحتـاالهتامم

 : اآلىتيف جتامعيةاالالتقسيامت املختلفة للشبكات 

 : Kazienko،) Musial (1  تقسيم كازينكو وموسيال:أوالً 

ًدم كل من كازاينكو وموسيال إطارا نظريـاق    عـىل جتامعيـةاال لتـصنيف مواقـع الـشبكات ً

ا إىل أن تصنيفهام هذا يغطـى العالقـات التـى تنـشأ نتيجـة  من وجهة نظرهام ، حيث أشاراإلنرتنت

 املختلفة بني األفراد من جهة أخرى ، عـىل الوجـه االتصالالبناء الشبىك للكيانات من جهة و تقنيات 

   :التاىل

تهتم تلك الشبكات بخدمة أغراض مجتمعية معينة  :شبكات مكرسة لخدمة هدف معني  - أ

لشبكات تجارية ، شبكات للصداقة ، شبكات للخريجني شبكات التعارف والزواج ، ا( مثل

 ).، شبكات للتسلية والرتفيه

وهى تلك الـشبكات التـى ال تقـدم خـدمات  :Indirect Networksشبكات غري مبارشة  - ب

: مشابكة بني أقرانها بصورة مبارشة، وإمنا الخدمات التشابكية تعترب إحدى خدماتها مثل 

 عـىل الخـط املبـارش، وأدلـة االتـصال، برامج اإللكرتويند خدمة التواصل املقدمة من الربي

 .Book Address واملعروفة اإلنرتنتاملتصلني عىل 

تحـرص تلـك الـشبكات  :Common Activities Networksشبكات األنـشطة املـشرتكة   -ج

الـشبكات : عىل نرش املعرفة بني أفراد املجتمع املدىن وتقليل الفجوة املعرفية بينهم مثل 

تى تهتم بنـرش األبحـاث العلميـة املنـشورة لخدمـة املجتمـع، والـشبكات التـى تـنظم ال

 .املؤمترات والندوات التى ترعاها املنظامت الدولية
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 احتياجـات تلبيـة يف يتمحـور دور هـذه الـشبكات : local Networksالـشبكات املحليـة  -د

ت التــى تخــدم  مــشرتك مثــل الــشبكايفاملجتمعــات املحليــة التــى تــرتبط بنطــاق جغــرا

 مناطق جغرافية متجـاورة ، وأفـراد العائلـة الواحـدة ، واملـوظفني يفاألشخاص القاطنون 

 .العاملني بنفس الرشكة أو ذات القطاع

 وتعــد تلــك الــشبكات ليــست : Hyperlink Networksشــبكات الــروابط التــشاعبية  -هـــ

بكة الـروابط التـى كنظرياتها من الشبكات سالفة الذكر، حيث ترتبط تلك الـشبكات بـش

 .ُتنشأ بني صفحة املستخدم الرئيسية وبني الصفحات األخرى

 :)2( لخدمات تكنولجيا املعلوماتClicks and Linksتقسيم رشكتى كليكس ولينكس  :ًثانيا 

 لخـدمات تكنولوجيـا املعلومـات أن Clicks and Links نرشته رشكة الذيأوضح التقرير   

عـىل أسـاس  ، إما عىل أساس الشكل املـادى لهـا أود تقسم بطرق عدة قجتامعيةاالمواقع الشبكات 

هذا . إلخ...املوقع ملستفيديه املتاحة من خالل الفئة املوضوعية التى تخدمها أو من خالل الخدمات 

 : ىت آلالتقسيم إىل ا  ذلكيفوميكن أن نشري 

  :Profile-Based Social Networks   الشخصيةجتامعيةاالالشبكات  -أ

 جتامعيـةاال بني مواقع الشبكات اًانتشارتعترب تلك الفئة األكرث شهرة و  

 ألن خدمـة الـصفحة ً نظـرااالسـم، وقـد سـميت بـذلك اإلنرتنـتاملتاحة عىل 

 بنائها، فمـن خـالل تلـك املواقـع يـستطيع يف هى األساس Profileالشخصية 

 ومتثـل. ا لـه يراه مالمئًـالذي بالشكل فرتاضيةالعضو إنشاء وتطوير صفحته اال
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 خلـده بـشكل دائـم، حيـث يف عن هويتـه ومتثـيالً ألرائـه وأفكـاره التـى تـدور ً تلك الصفحة تعبريا

الطـرق ككتابـة بـشتى  بـني أصـدقائه ياالجتامعـيستطيع من خاللها املـساهمة الفعالـة والتواصـل 

الـصور الشخـصية ، وإتاحة ملفات ، وملفات الفيديوالتعليقات النصية ، ومشاركة الروابط الشخصية

هذا وقد نجحـت املواقـع نفـسها .  ناجحةاجتامعية بشكل منظم لخلق حياة جتامعيةاالواملناسبات 

 ســمح الــذي مــشاركة محتوياتهــا مــع بعــضها الــبعض وخــري مثــال عــىل ذلــك موقــع الفيــسبوك يف

 داخـل فرتاضـية مللف فيديو من موقـع اليوتيـوب عـىل صـفحته االLinkللمستخدم أن يضع رابطه 

 خاصية املزج، ومن أشهر األمثلة الخاصـة 2 تقنيات الويبيفموقع الفيسبوك وتسمى هذه الخاصية 

 .بتلك الفئة موقع ماى سبيس، موقع الفيسبوك، وموقع بيبو

 :Content-Based Social Networks   ذات املحتوىجتامعيةاالالشبكات  -ب

علومات املتضمنة بـاملوقع مثـل  صبت فيه املالذي هذا السياق الشكل يفيقصد باملحتوى   

 يهـتم الـذيومن أمثلة تلك الفئة موقع فليكـر ) إلخ...  أوعية املعلومات - ملفات الفيديو –الصور (

 .مبشاركة الصور بني املستخدمني وإمكانية تدوين التعليقات املناسبة لها

الكتـب  يسمح للقـراء وعاشـقى الذي Shelfariشيلفرى الفئات موقع تلك ومن أمثلة   

، ونرش ناتج ميـولهم األدىب بـني الجميـع، كـام  الرقمياالفرتايض مع املجتمع االنخراطباملشاركة و

يقوم املوقع بحرص املـؤلفني املرمـوقني الـذين يجمعـون بـني الدقـة العلميـة والرصـانة وجـودة 

القـراءة، األسلوب، فضالً عن غزارة اإلنتاج واملؤلفـون املبتـدئون، والنـارشون، وعاشـقوا الكتـب و

  بيـنهم وبنـاء مجتمـع يـتمجتامعيةاال مكان واحد ليسهل عملية التواصل يفوجمع تلك الفئات 
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 االتـصال فيه تبادل اآلراء واألفكار، كام يهدف املوقع إىل تحسني الخربات القرائية من خـالل قنـوات 

ت التـى يوفرهـا املوقـع ، وميكن أن نـستعرض الخـدمااإللكرتوين املحادثة الفورية والربيد يفاملتمثلة 

 :)3(التاىلألعضائه عىل النحو 

 . بناء معرض للكتب الخاصة بكل عضو وعرضها باملوقع-

 .ستعراض أكرث الكتب شهرة بني رواد املوقع ا-

 . تقييم أوعية املعلومات التى حظيت باإلقبال من جانب رواد املوقع-

  :White-label Social Networks ذات التسمية البيضاء جتامعيةاالالشبكات  -ج

 اإلنرتنـت تقنية التطبيقات الحرة عىل استخدام عرب ياالجتامع التفاعل اسمًوتعرف أيضا ب  

 افرتاضية مجتمعات يف االنخراط إنشاء أو يفتقدم تلك الفئة من الشبكات فرصة للمستخدمني حيث 

توحـة املـصدر عـرب  فمـن خـالل تلـك التطبيقـات الربمجيـة الحـرة مفmini-MySpace’sتعرف بــ 

 اإلعدادات الخاصة به، وإضافة األصدقاء يف ويتحكم االفرتايض يستطيع الفرد أن ينشئ عامله اإلنرتنت

وضبط اإلعدادات الالزمة لهم وتحديد الـصالحيات الخاصـة بهـم وإدارة حـسابات األعـضاء، ووضـع 

 املجتمـع إىل يف كًالكـل فـرد أن يتحـول مـن دوره مـشارمام يعطى الفرصـة . رتب خاصة بكل منهم

 .إلخ... ه وأنشطته اهتامماتشخص يصنع مجتمع ويتشارك مع أفراده 

  :Multi-User Virtual Environments البيئات التخيلية متعددة املستخدمني  -د

ــة    ــاة الثاني ــة الحي ــات بيئ ــك البيئ ــرز تل ــن أب ــوSecond Lifeوم   وه

 اإلنرتنـتلخط املبـارش عـرب شـبكة   ثالىث األبعاد متاح عىل اVirtual عامل تخيىل 

  فئــه لعــب األدوار املحكــم متعــدد–يــشبه إىل حــد كبــري األلعــاب اإللكرتونيــة 
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  ميكـنهم An Immersive Environment ، يـوفر لقاطنيـه بيئـه إنغامريـة MMOPRG الالعبني 

ختلف أنحاء داخلها التفاعل بحرية، وهو بذلك يتجاوز مفهوم اللعب إىل إتاحة الفرصة لألفراد من م

العامل ىك يبنوا مناذج ألشياء ويجروا تطبيقات متعددة كيفام يرتاىئ لهـم، كـام يـستطيعون مـن خـالل 

 بـأخر بالعـامل   مامرسة أنشطة وأعامالً داخل العامل التخيىل قد تتـصل بـشكل أوAvatarsمعادليهم 

 .)4(تكون قارصة فقط عىل التخيل  أوالواقعي

 : Mobile Social Networks حمولة  املجتامعيةاال الشبكات -هـ

 اآلونة األخرية بإتاحة خدماتها عرب أجهزة التليفـون يف جتامعيةاالاتجهت معظم الشبكات   

ًاملحمولة نظرا ملا تتمتع به التكنولوجيا الجوالة من مزايا تساعد عىل التواصل اآلىن بني األفراد، حيث 

 حـساباتهم الشخـصية مـن خاللهـا، ولعـل مـوقعى تسمح ملستخدمى األجهزة املحمولة بـالولوج إىل

 . الفيسبوك، بيبو من أكرث املواقع إتاحة لتلك الخدمات

 :Social Search  ياالجتامعمواقع البحث  -و

 إىل ظهـور مواقـع خاصـة اإلنرتنـت عىل جتامعيةاال آالف من مواقع الشبكات انتشارأدى   

 يف حيـث تخـدم األعـضاء ياالجتامعـالبحـث بالبحث داخل الشبكات، فقد سـميت هـذه املواقـع ب

 مــن خــالل البحــث داخــل الحــسابات جتامعيــةاالالبحــث عــن أشــخاص بعيــنهم داخــل الــشبكات 

 يفهوياته أوموقعه الجغرا  شخص ما أواسم مختلف املواقع، وميكن للمستفيد البحث بيفالشخصية 

ومن أمثلة تلك املواقع موقع  الحساب الشخىص املراد البحث عنه يفأية معلومات أخرى مسجلة  أو

 .www.spokeo.com، وموقع سبوكيو www.wink.comوينك 
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 : Blogging/Micro Presence Updates - رسيعة التحديث / املدونات املصغرة  -ز

 بـصفة جتامعيـةاال بصفة عامـة ومواقـع الـشبكات تاإلنرتنيسود بني أوساط مستخدمى   

 يأخذ شكل الرسائل الصغرية، حيث يـسمح للمـستخدمني بنـرش الذيخاصة ظاهرة التدوين املصغر 

 االتـصالكن هذا النوع من الشبكات املستفيد من ُ، و مياإلنرتنتتفاصيل حياتهم اليومية عىل شبكة 

ريه ومن أمثلة تلك املواقع موقع تويرت ، وموقع وايـن الدائم بأصدقائه وال يجعله يعيش مبعزل عن غ

www.wayn.com 

  :Local Forumsاملنتديات املحلية  -ح

 خصائصها يف جتامعيةاالعىل الرغم من التشابه الكبري بني تلك الفئة وبني مواقع الشبكات   

هـا،  ال تـدرج تلـك الفئـة معجتامعيـةاالقة مبواقـع الـشبكات وأهدافها إال أن معظم الكتابات املتعل

  بيـنهم، وثـانيهام االتـصال؛ أولهـام إخـتالف طبيعـة تقنيـات قنـوات ويرجع ذلك إىل سببني رئيـسيني

 إظهار العالقات املبـارشة وغـري املبـارشة الرابطـة بـني املـستفيدين وبعـضهم يفعدم قدرة املنتديات 

ـــ ـــك املوق ـــة تل ـــن أمثل ـــبعض، وم ـــال ال الحـــرصال ـــبيل املث ـــىل س  ,www.eastserve.com ع ع

www.onsnetnuenen.nl. 

  :Thematic الفئويه جتامعيةاال الشبكات -ط

، فـضالً عـن إعطـاء ً املشرتكة معـااتاالهتاممهذه الشبكات بنيت لتجميع املجاالت ذات   

، فرتاضـية االجتامعيـةاالة  الحيـايف ًاالنخراط معـا املشرتكة اتاالهتاممالفرصة ألولئك األشخاص ذوى 

ـــرية ـــة كث ـــك الفئ ـــة بتل ـــة الخاص ـــداواألمثل ـــن ً ج ـــد ، ولك ـــتممس يع ـــع ني ـــا موق ـــن أبرزه م

www.netmums.comبريطانيـا ببعـضهم الـبعض يف يهدف إىل انشاء شبكة تربط األمهـات الذي و 
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مات الخاصة مبدارس أوالدهـم، وأهـم النـصائح الخاصـة لتبادل اآلراء من خاللها، والتوصيات واملعلو

ستقبل، ومـن املواقـع الرائـدة  امليف تكوين رابطة أرسية يفبحديثى الزواج لجعلهم سعداء وناجحني 

زين  يعمل كمنـصة عريـضة لتجميـع العـاجالذي www.deafgateway.info موقع ديفجيتواى ًأيضا

 . مكان واحد ليتواصلوا مع بعضهم حتى ال يعيشوا مبعزل عن غريهميف) املكفوفني(عن الرؤية 

 :)5(  تقسيم فيىك بروك:ًثالثا 

 ميكـن ان جتامعيـةاالمواقـع الـشبكات  تقريرهـا أن يف Vicky Brockأشارت فيىك بروك   

 :تقسم إىل فئات هى 

ــه   -أ ــستخدمها   :Leisure Oriented Sitesمواقــع موجهــة للرتفي ــى ي ــك املواقــع الت وهــى تل

املــستفيدون ألغــراض التــسلية وبنــاء التجمعــات الشخــصية مثــل مــاى ســبيس، الفيــسبوك، 

 .Windows Live Spaceفريندسرت، بيبو، اوركت، ويندوزاليف سبيس

 فيوهدف تلك الشبكات تـوظي   Professional Networking Sitesمواقع املشابكة املهنية  -ب

يث تقوم بتشجيع الشباب عىل العمل عن طريق إتاحة فرص العمـل واإلعـالن عنهـا بحت، ح

  .LinkedInمثل لينكدإن 

وتركـز تلـك املواقـع عـىل تبـادل  :Media Sharing Sitesمواقع ملـشاركة الوسـائط املتعـددة  -جـ

 .مثل فليكر، اليوتيوب)  الصور–ملفات الفيديو (املحتويات ذات األشكال املتعددة 

وهــو عــامل :  Virtual Meeting Place Sites االفــرتايضقــع التجمــع موا - د

يعـيش ، حيـث يـستطيع أن مـستخدميهفرتاىض يبنى ويتملك من خـالل ا

ــيم  شــكل ايفالعــامل الحقيقــى ولكــن  ــث ميــر مبراحــل التعل  فــرتاىض، حي
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املختلفة ويعمل ويكسب قوت يومه ويتعرف عىل آخرين ويسافر عرب شاشة الكمبيـوتر مثـل 

Second Life، There، Habbo Hotel، Disney.s Toontown. 

:  Massively Multiplayer Online Games مواقع حشد االلعاب املتاحة عـىل الخـط املبـارش -هـ

تسمح هذه املواقع لالعبيها بالتفاعل، واملـساهمة، واملنافـسة بيـنهم عـىل نطـاق واسـع مثـل 

World of Warcraft، Lineage 2 and Everquest. 

  :)6( وآخرونGeorge Pallisتقسيم  جورج باليس : ًرابعا 

 إىل عـدة قطاعـات تعكـس وتغطـى جتامعيةاالذهب جورج باليس إىل تصنيف الشبكات 

فقـد قـسمها إمـا مـن خـالل ) 11(وكام هـو واضـح مـن الـشكل . الجوانب الرئيسية لتلك الشبكات

 .لشكل الشبىك لهاا طريقة حفظ بياناتها، أونظم تشغيلها، أو موضوعها، أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتامعيةااليوضح تقسيم مواقع الشبكات ) 11(شكل 
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 : وتنقسم إىل جتامعيةاالالتقسيم املوضوعى للشبكات  - أ

وهـذا  مكرسـة للتـسلية والرتفيـة، جتامعيـةاالمعظم مواقع الـشبكات  :الشبكات الرتفيهيـة  -

بغـرض التـسلية والرتفيـه  تلـك املواقـع يف عىل التسجيل اإلنرتنتالنوع يساعد مستخدمى 

 تركـز عـىل التـسلية اًانتـشار األكـرث شـعبية وجتامعيةاالومواقع الشبكات . واملرح والتفاعل

 . وفليكر5والرتفيه بشكل كبري مثل الفيسبوك وماى سبيس هاى

تصال بني املهنيـني مـن ال هذه الفئة ، تركز املواقع عىل إنشاء قنوات ليف :شبكات التوظيف  -

التنقـل  ت واملوظفني وأولئك الذين يسعون إىل اإللتحـاق بـسوق العمـل أوأصحاب الرشكا

حيث ينشئ األعضاء حسابات شخصية تدرج بها ملخص عن عملهم ، خـرباتهم ، . فيالوظي

 . إنجازاتهم ، ومؤهالتهم

  :  التقسيم عىل حسب طريقة حفظ البيانات وتنقسم إىل - ب

 املركزيـة بـشكل جتامعيـةاال الـشبكات حيث تخزن البيانات داخل مواقع :شبكات مركزية  -

تعـد هـذه الطريقـة هـى و. وتحت نطـاق إدارى واحـد) قطاعات، خوادم(متجانس داخل

وبـرغم ذلـك إال أن مـشاكل ذلـك األسـلوب . جتامعيـةاال معظم الـشبكات يف ًاألكرث شيوعا

 ضـوء إزديـاد حجـم يف صـعوبة حاميـة الخـصوصية  مـع قابليـة املوقـع للتوسـع يفتكمن 

 . قات األعضاءتطبي

 غري املركزية عرب عدة نطاقات جتامعيةاال الشبكات يفتوزع البيانات : شبكات غري مركزية  -

  التـى تـسمح للمـستخدمني Application Serversإدارية من خالل خـوادم التطبيقـات 

ــا أو ــة إىل تخزينه ــزتهم دون الحاج ــن أجه ــادم م ــىل الخ ــودة ع ــربامج املوج ــشغيل ال  بت
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عـىل تلـك الـربامج، ويعمـل ذلـك فقط هم يستطيعون تخزين نتائج عملهم تحميلها، ولكن 

 .املمتلكة لالفراد) نظام الند للند(النظام من خالل نظم سطح املكتب 

 :  التقسيم عىل حسب نظم التشغيل وتنقسم إىل -جـ

وهـى تلـك الخـوادم التطبيقيـة املستـضافة بواسـطة  :الشبكات املرتكزة عىل بيئة الويب  -

 .  لويب التى تقدم مجموعة من الخدمات والتطبيقاتمواقع ا

 بيئاتهـا عـىل يفوهى تلك املواقـع التـى تعتمـد  :الشبكات املعتمدة عىل البيئة السحابية  -

فـرتاىض  جهـاز واحـد ايفحيـث يخـزن كـل مـستفيد بياناتـه *خدمات الحوسبة السحابية 

 .ك الجهاز ويتم صنع التطبيقات وإتاحتها عرب ذلاالفرتايضيسمى الخادم 

 :  التقسيم عىل حسب الشكل الشبىك وتنقسم إىل -د

 عـىل بنـاء شـبكة جتامعيـةاالوتركز تلك الفئة من مواقع الشبكات  :شبكات موجهة لألفراد  -

 يف املـشرتكة سـواء اتاالهتاممـ ومشاركة املحتوى بني األعضاء ذو جتامعيةاالمن العالقات 

 .ثل الفيسبوك ، ماى سبيس ، ولينكيد انغري املتجانسة م املجتمعات املتجانسة أو

ــوى املوجــه  - ــشبكات ذات املحت ــضع  :ال ــشبكات ال ت ــات يفوهــذه ال ــشاء عالق ــا إن  أولوياته

:  املــشرتكة، ومــن أمثلــة تلــك الــشبكاتاتاالهتاممــ األســاس بيف ولكــن تهــتم اجتامعيــة

 .املدونات، شبكات الرد عىل اإلستفسارات، وشبكات رفع ملفات الفيديو

لفـات  تعرف الحوسبة السحابية بأنها نقل عملية املعالجة من جهاز املـستخدم إىل أجهـزة خادمـة عـرب اإلنرتنـت، وحفـظ م*
املستخدم هناك، ليستطيع الوصول إليها من أي مكان وأي جهـاز، ولتـصبح الـربامج مجـرد خـدمات، وليـصبح كومبيـوتر 

وغالبا ما تستخدم األجهزة الخادمة تقنيـات األوسـاط االفرتاضـية للـسامح لعـدة . املستخدم مجرد واجهة أونافذة رقمية
 مستخدمني باستخدام الخدمة ذاتها
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  :جتامعيةاالائص مواقع الشبكات  خص3/2

 ياالجتامعـ مع األشكال املختلفة مـن تقنيـات اإلعـالم جتامعيةاالتتشابه مواقع الشبكات   

 ، ولكن ما مييز تلـك الفئـة االتصال عملية يف التى ترتكز عىل أجهزة الحاسب فرتاضيةواملجتمعات اال

 بنائها تسمح للمستفيدين منها بتقديم يف اعتامدها عىل مجموعة من الخصائص اإلنرتنتمن مواقع 

 ضوء ما يوفره املوقع مـن بيانـات، وإتاحـة الفرصـة لالتـصال يفشبه عامة عن حياتهم  ملحة عامة أو

هـذا . االتـصالاملجموعـات مـن خـالل عمليـة  بقامئة املسجلني، والتعبري عن وجهـة نظـر األفـراد أو

اهـم تلـك خـر ولكـن ميكـن ان نـستعرض وتختلف تلك الخصائص والوظائف الشبكية من موقـع ال

 :  اآلىتيفالخصائص 

 :User Profile  (7(الحساب الشخىص  :أوالً 

ُيعرف الحساب الشخىص بأنه مجموعة السامت والخصائص املتعلقة بكل فرد والتى متيزه  

مـن ) 12( الشكل يف، حيث يتكون امللف الشخىص كام هو موضح اإللكرتوينعن غريه داخل الفضاء 

 :من كل 

وهـى تلـك البيانـات التـى يـدرجها املـستفيد منـذ الوهلـة األوىل   :Static Dataالبيانـات الثابتـة  -أ

، والبيانــات اتاالهتاممــ البيانــات الدميوغرافيــة، ويفللتــسجيل داخــل املوقــع، والتــى تتمثــل 

  .تحريرها مرة أخرى  ؛ حيث اليسمح للقامئني عىل املوقع التغيري فيها أوفرتاضيةاال

وهـى تلـك البيانـات التـى يـتحكم فيهـا املوقـع والتـى يربزهـا  :Dynamic Dataالبيانات الديناميكيـة  -ب

العالقـات، األنـشطة : للمستفيد نتيجة املشاركة التفاعليـة بينـه وبـني أقرانـه بـصورة مـستمرة مثـل 

  املـدونات،تخداماس إرسال الدعوات لإلصدقاء والرد عليها، ومعدل يفالتفاعلية، والبحث والتى تتمثل 
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ــاش ــات النق ــة ومجموع ــة والخاص ــصفحات العام ــشاء ال ــات، وإن ــادل امللف ــات، تب  ...األلبوم

 . إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلنرتنت عىل جتامعيةاال  ملواقع الشبكات - بشكل عام –اإلطار الهيكىل للحساب الشخىص ) 12(شكل 

 )Kazienko ، Przemyslaw ، Musial ، katarzyna .Recommendation framework for online social networks :املصدر (

 

 والتواصـل مـع أصـدقائه، أو االتـصالوهى خدمة متكـن العـضو مـن "  :األصدقاء أو العالقات  :ًثانيا 

ومتتـد عالقـة الـشخص لـيس فقـط . االفـرتايض املجتمع يف االهتاممالذين يشاركونه نفس 

فرصـة للتعـارف مـع أصـدقاء األصـدقاء بعـد  جتامعيـةاالبأصدقائه، ولكن تتيح الشبكات 

 ")8(موافقة الطرفني

حيث متكن هذه الخاصية لألعضاء من إرسال رسائل إىل األشـخاص سـواء كـانوا  :إرسال الرسائل :ًثالثا 

 .)9(غرباء عنه من ضمن قامئة األصدقاء أو
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مئـات الـصور وإتاحـة توفر مواقع التواصل خاصـية إنـشاء األلبومـات ورفـع  :ألبومات الصور :ًرابعا 

 لإلطالع عليها وإبداء التعليقات، كام يستطيع أى فرد أن يرفع Tagاملشاركات لهذه الصور 

 .Jpg، Gif، Png، bmp،) Tiff(10مجموعة من الصور بإمتدادات مختلفة 

هذه الخاصية توفر للعضو إمكانية رفع ملفات الفيدو الخاصة بـه ونـرشها  :ملفات الفيديو  :ًخامسا 

خل الصفحة الشخصية ملشاركتها بني أصدقائه داخل قامئـة األصـدقاء، كـام تتـيح بعـض دا

املواقع ألعضائها إمكانية تسجيل لقطات فيديو مبارشة عرب املوبايل وإرسالها كرسالة مرئية 

 .)11(إىل املوقع لنرشها

تبارهـا أسـاس  الوقـت الحـارض إلعيف جتامعيةاالمتثل أهم خصائص الشبكات  :املجموعات  :ًسادسا 

 إمكانيـة إعـداد جتامعيـةاالالعمل الجامعى داخل الشبكات، حيث تقدم جميع الشبكات 

مجموعة إهتامم لهدف معني أو أهداف محددة، وتنقـسم املجموعـات املتاحـة إىل ثالثـة 

 بها، وهنـاك مجموعـات مغلقـة االشرتاكأنواع فهناك مجموعات عامة ال تفرض قيود عند 

. ينهم ومجموعات رسية ال يعرف عنها شيئ سوى مؤسسيها وأعـضائهاقارصة عىل أفراد بع

املنتـسبني واملهتمـني بهـا   ملؤسـس املجموعـة أوجتامعيـةاالهذا وتوفر مواقـع الـشبكات 

 يفمساحة من الحرية أشبه مبنتدى حوار مصغر، كـام تتـيح فرصـة التنـسيق بـني األعـضاء 

 ودعـوة األعـضاء لتلـك املناسـبات، Events الفاعليات اسماملناسبات من خالل ما يعرف ب

 .)12(ومعرفة أعداد الحارضين وأعداد غري الحارضين
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ها عىل املستوى التجارى بـشكل استخدامإبتدع هذه الفكرة موقع فيسبوك وتم : " الصفحات :ًسابعا 

فعال، حيث تسمح هذه الخدمة بإنشاء حمالت إعالنية موجهة تتيح ألصـحاب املنتجـات 

ويقـوم موقـع الفيـسبوك .  عرض السلع، أواملنتجات للفئات التى يحددونهاالتجارية فرصة

 ".)13(باستقطاع مبلغ مع كل نقرة يتم التوصل إليها من قبل املستخدم

ِوهذه الخاصية تتيح للمشرتكني إمكانية اإلعالن عن حدث مـا جـار  : Eventsالفاعليات الهامة  :ًثامنا 

إلـخ، ... املعارض – املؤمترات – الندوات –قامة االحتفاالت  إ– أعياد امليالد –املناسبات : كـ

 .)14(وأخبار األصدقاء واألعضاء بها

 من ماليني األعضاء فقـد وفـرت جتامعيةاال مواقع الشبكات ستخدامنتيجة ال  :Adsاإلعالنات  :ًتاسعا 

 .)15( خدمات اإلعالن عن أى منتج يود أى عضو اإلعالن عنهاجتامعيةاالمواقع الشبكات 

 ياالجتامعـ الكثـري مـن مواقـع التواصـل يفأصبحت هذه الخاصية متاحـة  :خدمة املدونات   :عارشاً 

وهى إمكانية التدوين من خالل املوقع، حيث توفر للعضو إنشاء ملـف كامـل عنـه وعـن 

 اتاالهتاممـ نفـس مجالـه ولهـا نفـس يفه فضالً عن نرش روابط مفيـدة اهتامماتحياته و

 .)16(املشرتكة

ًنظرا ملا تتمتع به التكنولوجيا الجوالة من مزايـا تـساعد عـىل  :خدمات املحمول   :ادى عرشح

ــشبكات  ــع ال ــراد ؛ وألن مواق ــني األف ــازى ب ــةاالالتواصــل اإليع ــدف إىل جتامعي  ته

 بني سكان العامل، فكان من أهـداف تلـك املواقـع أن تقـدم خـدماتها عـرب نتشاراال

ين بالولوج إىل حـسابتهم الشخـصية عـرب أجهـزة أجهز املوبايل والسامح للمستفيد

 املوبايل، والتمتع مبزاياه مع عـدم وجـود أى فـارق بـني أجهـزه الحاسـب وأجهـزة
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ـــك  ـــة لتل ـــع إتاح ـــرث املواق ـــن أك ـــو م ـــسبوك و بيب ـــوقعى الفي ـــل م ـــول ولع  املحم

 .)17(الخدمات

  :Recommendation Systemنظم التزكية  :ثاىن عرش 

ً األونة اآلخرية جزءا هاما مـن مواقـع يفاصبحت خدمات التزكية    عامـة ومواقـع اإلنرتنـتً

 ظهـور تلـك الخـدمات يفً خاصـة، ولعـل الـدافع املـادى كـان سـببا جتامعيـةاالالشبكات 

ها تأكيدا عىل مفهوم التجارة اإللكرتونية، هذا وتهدف تلك الخدمات إىل مـساعدة انتشارو

يفـضلون رشاؤهـا، واألخبـار االكـرث قـراءة،  إتخاذ قرارتهم حـول األشـياء التـى يفاألشخاص 

 يفوتعترب تلـك الخـدمات ذات قيمـة هامـة . ًواألفالم األكرث مشاهدة، والكتب األكرث مبيعا

البيئات التى تتصف بـزخم املعلومـات بهـا، حيـث ترشـد املـستخدم إىل نوعيـة العنـارص 

عب تلـك الخـدمات لذا تل. التى يشتد عليها الطلب أكرث من غريها) منتجات أومعلومات(

ًدورا هاما   .)18( زيادة عملية البيع داخل الشبكات العنكبوتيةيفً

 :Multi Users Dungeons(19(األلعاب الجامعية  :ثالث عرش 

 ألعضائها مجموعة مـن األلعـاب الجامعيـة يعـرب جتامعيةاالتتيح معظم مواقع الشبكات  

ى يريـدها، ويعـرب عنهـا بالرسـوم فيها الفرد عـن ذاتـه مـن خـالل تخيـل نفـسه الشخـصية التـ

 . قصه اللعبةيف يعرب بها عن نفسة الذيالكارتونية والوصف النىص املكتوب 

 :Instant Relay Chating (20(غرف الدردشة  :رابع عرش 

 جتامعيةاال املتاحة عرب معظم مواقع الشبكات االتصالهى شكل من أشكال 

أكـرث مـن خـالل الحـوارات  بـني شخـصني أو االتـصالوالتى يتم مـن خاللهـا 

  جتامعيــةاالالكتابيــة، وتتــيح غــرف الدردشــة داخــل مواقــع الــشبكات 
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هـذا وقـد . فرصة التحدث إىل جميع األصدقاء املتواجدين داخل نطاق شبكة األصدقاء لكل فرد

 اسـتخدامطورت بعض الـشبكات مـن كفـاءة غـرف الدردشـة الخاصـة بهـا عـن طريـق إتاحـة 

كـام تتـيح معظـم مواقـع الـشبكات . يقوله األعضاء كل مـنهم لآلخـرميكروفون ميكن سامع ما 

االسـتامع إلـيهم ودعـوة أى   حـديثهم أويف االشـرتاك إمكانية االنتقال بني األعـضاء وجتامعيةاال

 .شخص لإلنضامم للمحادثة

 : Architecture of OSNs (21( اإلنرتنت عىل جتامعيةاال معامرية الشبكات 3/3

 :  مواقع ويب حيث اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاالت متثل مواقع الشبكا

األصدقاء، زمـالء : يرتكز دورها األساىس عىل تأسيس أعضائها عالقات تشابكية بني أقرانهم من  :اوالً 

إلخ، ثم دعمها وتوطيدها مع تحديد قـوائم ذات وصـالت رابطـة ...الدراسة، زمالء العمل 

 . تسمح بحرية التصفح فيام بينهم

 بناء وتوطيد الشعور املجتمعى لديه بأشكال يفتشتمل عىل عدة تقنيات مبتكرة تخدم الفرد  :ًنيا ثا

غري رسمية تتصف بطواعيتها ومرونتها، حيث يظهر شكل التفاعل بـني األعـضاء وبعـضهم 

 بيئـة الفـضاء يف تبادل املعلومات املـشرتكة بيـنهم يفالبعض عرب نتاج إسهاماتهم املختلفة 

تحميـل الـصور، طـرق الوسـم : ، ومشاركة األنشطة التفاعلية املختلفة وتـشمل املعلوماىت

tagging... إلخ. 

 – تنفرد بها عن بقيـة املواقـع املتاحـة عـىل الخـط املبـارش -تتصف بإحتوائها لعدة خصائص  :ًثالثا 

 : تسمح للفرد بـ 

 .تحديد مالمح السامت الشخصية له وإتاحتها عرب املوقع - أ
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 .إلخ... ت املختلفة له وتشمل وصالت األصدقاء ، زمالء الدراسة  ادراج الوصال - ب

 تلقى التلميحات أو اإلخطـارات بأحـدث األنـشطة التـى تـتم بـني األعـضاء وبعـضهم -جـ

 .البعض

 .  الجامعات أو األنشطة املجتمعيةيف واملشاركة االنخراط -د

 يفع األشـخاص، الـتحكم  كيفية التواصـل مـيف إعطاء إذن للتعليق، التحكم يف التحكم -هـ

 التطبيقـات املتاحـة، وإدارة األفـراد مـن يفكيفية عمل الوسامت املختلفة، الـتحكم 

 ).الحجب(الحظر  حيث اإلتاحة أو

 وآليـات جتامعيـةاالاملنصة املعامريـة لهيكلـة مواقـع التواصـل ) 13(هذا ويوضح الشكل  

نظومـة متكاملـة ا لبنـاء مواقـع ذات متشغيلها، حيث تشمل عىل ثالثة مستويات تتكامل فيام بينه

 :وتلك املستويات هى

 : إدخال وتخزين البيانات : املرحلة األوىل 

  : تتكون هذه املرحلة من عنرصينو 

 وهو املسئول عن كفاءة تخزين املعلومات ذات الـصلة :مدير ملفات التخزين  :العنرص األول 

ومعالجـة املـشكالت املرتبطـة بالـسعة ) عيةجتاماالاملخططات ( لألعضاء جتامعيةاالبالعالقات 

وعادة ما يتحقق ذلك عـن طريـق وجـود ذاكـرة مؤقتـه ذات سـعة . املتزايدة لقواعد البيانات

 . تخزينية ضخمة وقاعدة بيانات عالقية

 ويـضم عنـارص البيانـات املخزنـة داخـل :تخـزين البيانـات  :العنرص الثـاىن 

   فرعيـة مثـل قاعـدة بيانـاتوميكـن أن يـضم عـدة قواعـد بيانـات. الشبكة
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 . الحساب الشخىص، قاعدة بيانات الصور واألفالم ، قاعدة بيانات التطبيقات

 إدارة املحتوى : املرحلة الثانية 

 :  ثالث مهام رئيسية يفتنحرص مسئولية هذه املرحلة 

الل مـا  األخرى مـن خـجتامعيةاال من مواقع الشبكات جتامعيةاال تيسري دمج املعلومات :أوالً 

 فضالً جتامعيةاال يقوم بجمع وتنظيم املحتوى من أدوات اإلعالم الذييعرف بجامع املحتوى، و

 .عن توزيع املحتوى إىل املنصات األخرى للمواقع ذات الصلة

 . بواسطة مدير البياناتياالجتامع  توفري الصيانة واسرتجاع محتوى املخطط :ًثانيا 

 .حيات اإلتاحة املعطاه لألعضاء عن طريق مدير ضبط اإلتاحة توفري وضبط ومراقبة صال:ًثالثا 

 : مرحلة التطبيقات : املرحلة الثالثة 

 امللفــات –البحــث :  مجموعــة مــن الخــدمات مثــل جتامعيــةاالتــوفر مواقــع الــشبكات 

 إتاحة الخـدمات – للمواقع  يف  امللخص الوا- ملفات الصور – امللفات املرئية -املسموعة 

هـذا ويـتم . التى تقدم من خالل مـا يعـرف ببيئـة تقـديم الخـدمات) إلخ... ل عرب املوباي

 يسهل عمليات الذيتقديم التطبيقات للمستفيدين من خالل ما يعرف مبدير التطبيقات 

 . التفاعل بني املستفيدين
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 جتامعيةاالمعامرية الشبكات ) 13(شكل

A. Vakali & L.C. Jain (Eds.) ( 2011): New Directions in Web Data املصدر:  

 Management 1، SCI 331، Heidelberg : Springer-Verlag Berlin ،pp. 216–217. 

  

وخالصــة القــول أن املــستفيد يــستطيع أن يتفاعــل مــع منــصة الــشبكات 

ــةاال ــول جتامعي ــب بروتوك . Hypertext Transfer Protocol HTTP عــرب طل

ــــ ــــوان ال ــــوج إىل عن ــــرد الول ــــسجيل لالومبج ــــستطيع الت ــــتخدامشبكة ي   س
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ً خوادم تطبيقية متعددة توفر عددا جتامعيةاالهذا وتتضمن مواقع الشبكات . كعضو دائم أومؤقت

 بإسـتالم طلبـات تـسجيل جتامعيةاال حيث تقوم مواقع الشبكات APIsمن الخدمات أوالتطبيقات 

لخادم التطبيقـات املناسـب، ثـم يـأىت األعضاء وتخزينها بقاعدة البيانات الخاصة بها وإحالة العضو 

ِبعد ذلك دور موازن التحميل املسئول عن مراقبة خوادم التطبيقات املتضمنة بالشبكة  َ ، جتامعيـةاالُ

وتحقيق التكافؤ املستمر لسعة الخوادم، وإكتشاف األخطاء ومعالجتهـا، ثـم إعـادة توجيـه طلبـات 

دم البيانيـة بتتبـع وإدارة عالقـات التواصـل بـني هـذا وتقـوم الخـوا. األعضاء إىل الخوادم التطبيقية

 شكل إحصاىئ يعكس تردد زيارة املوقع، وعادة ما تزىك معظم الشبكات األعضاء يفاألعضاء وعرضها 

وضع التعليقات، نـرش ومـشاركة : الدامئني بحزمة من الصالحيات والخدمات عن أولئك املؤقتني مثل

أكـرث الـنظم الفرعيـة ( الفرعى املعروف بالـضبط والـتحكم  ويتيح النظام. األخبار، وتحميل امللفات

 .تحديد إعدادات الخصوصية واألمن لكل عضو داخل الشبكة) أهمية

فتـستخدم معظـم مواقـع . جتامعيـةاالأما من ناحية توزيع ونرش املحتـوى عـىل الـشبكات  

ــادة  والقــادcache servers مــا يعــرف بـــخوادم التخــزين املؤقتــة ياالجتامعــالتواصــل   رة عــىل زي

وعـىل وجـه التحديـد . رسعة تطبيقات الويب الـديناميىك بتخفـيض زمـن تحميـل خـوادم التطبيقـات

 عىل عدة متطلبات مختلفـة مقارنـة بتطبيقـات الويـب التقليديـة جتامعيةاالتنطوى مواقع الشبكات 

 : يفتتمثل 

 منـصات يفختالفـات الجوهريـة ، إذ ميثالن أهم اإلاستمرارالعالقات والثقة بني األعضاء املتغرية ب - أ

  ، حيث يفرض ذلك السلوك عىل املصمم تبويب البيانات املرتبطة باألعـضاءجتامعيةاالالشبكات 
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ـــك  ـــة بتل ـــات املتعلق ـــع الخوارزمي ـــسخ وتوزي ـــم ن ـــا ث ـــا بكياناته ـــا وربطه  وتوظيفه

 .البيانات

ا بـشكل متكـرر إحتوائها عىل عدد كبري من امللفات صغرية الحجم التى يحتاج الوصـول إليهـ - ب

 من قبل عدد هائل من األعضاء، مام يتطلب وجود خـوادم تعمـل بنظـام استمراروتحديثه ب

التحديث املستمر ملحتويات املواقع املضافة إليها، ولضامن تحسني آداء النظـام تلجـأ معظـم 

 يعــرف الــذي CDNs إىل نــرش وتوزيــع محتوياتهــا عــرب نظــام جتامعيــةاالمواقــع الــشبكات 

 أونظـام الهيكـل Akamai مثل Content Distribution Networks املحتوى بشبكات نرش

 .Cloud Infrastructuresالسحاىب 

 إما مركزيا أوالمركزيـا، مـن خـالل جتامعيةاالويتم تخزين البيانات داخل مواقع الشبكات 

زى وإن ولكال الطريقتني مميزات وعيوب ؛ فالتخزين املرك. توزيعها عرب نطاقات إدارية متعددة

كان يتميز بالسهولة ورخص التكلفة إال أنه عادة ما يثريه مشاكل مـصاحبة لـه تتعلـق بحاميـة 

وللتغلـب . الخصوصية وأمن املعلومات من ناحية والقابلية للتوسع املستقبىل من ناحية أخـرى

-Peerًعىل تلك القيود املفروضة ميكن تخزين البيانات المركزيا عن طريق شبكات النـد بالنـد 

to-Peer حيـث اإلنرتنـت التى تقوم بعمليات تبادل امللفات والبيانات بني جهازين عىل شـبكة 

 .هااسم برامج مشاركة امللفات وتقيفيعتمد عىل هذه الشبكات بكرثة 
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 لرابع الفصل ا

  عىل العنكبوتيةجتامعيةاالاملعايري العاملية لتقييم مواقع الشبكات 

 

 

 

  متهيد 4/0

 من الناحيـة اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةااليهتم هذا الفصل بإلقاء الضوء عىل الشبكات  

 .قييمهاواألساليب املختلفة لتًالتقييمية موضحا املعايري املرتبطة بتقييم تلك الفئة من الشبكات، 

بداية فقد اتجهت أنظار كل من املؤسسات واملنظامت الرسمية وغري الرسمية والجمعيات  

الهادفة وغري الهادفة للربح واألفراد يف اآلونة اآلخرية إىل إنـشاء وتـصميم مواقـع تـشابكية لهـا، إمـا 

ديها، بغرض تكوين شبكات للتواصل االجتامعي متخصصة يف مجال معني لتخـدم أعـضائها ومـستفي

وإما شبكات إجتامعية عامة لجميع الفئات دون التقيد مبعايري العمر، الجنس، التخصص املوضوعي 

 . يف حسبانها
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 املرتكـزة عـىل بيئـة الويـب أو البيئـة -ويدعم فكرة إنشاء وتصميم الشبكات االجتامعية  

يـد أعـدادها مبعـدالت  عدة أسباب، األمر الذي ساعد عىل ذيوع انتشارها وشعبيتها وتزا-السحابية 

 :ومن أسباب ذلك االنتشار ما ييل. رسيعة

 السهولة واملرونة يف االستخدام التي فرضتها تلك الشبكات قد أكسبها شعبية وجعلهـا ظـاهرة :أوالً 

فريدة بني أدوات وتقنيات الواقع االفرتايض يف السنوات القليلة املاضية، إىل أن أصبحت هذه 

 ثلثي مستخدمي اإلنرتنت، وبرز دور هذه الـشبكات الفعـال يف الشبكات تستقطب أكرث من

الظروف الطارئة واألحداث العاملية ؛ فعىل سبيل املثال ارتفع عدد أعـضاء شـبكة الفيـسبوك 

 كام شهدت شـبكة مـاى 2010 حتى 2006 مليون عضو يف الفرتة من 500 مليون إىل 15من 

 مليـون يف 122 مليون لتقفز إىل 66ا من ًملحوظا يف عدد أعضاؤه)1(ًسبيس منوا جدول رقم 

 .الفرتة ذاتها

 2010ًأكرث الشبكات اإلجتامعية استخداما حتى عام ) 1(جدول

 الرتتيب عىل حسب مواقع اإلنرتنت عدد املستفيدين الشبكة

 2  مليون 500 الفيسبوك

 35  مليون122 ماي سبيس

 أرسع وســيلة لبــث وتبــادل املعلومــات - يف الوقــت الحــارض –تعــد الــشبكات االجتامعيــة  :ًثانيــا 

ًوالبيانات عىل الشبكة العنكبوتية، فقدميا مل يكن هناك آية مبادرات تقدم من قبل محركـات 

البحث لتكشيف املحتوى املعلومايت لتلك الشبكات أو وضع روابـط تـشاعبية معهـا، إال أنـه 

: لعة يف البحـث، مثـلمبجرد انتشار تلك الشبكات وظهـور شـعبيتها ألتفتـت الـرشكات الـضا
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إىل تلك الشبكات، ومـن ثـم أرسعـت  Yahoo، ياهوو MyWeb، ماي ويب Googleجوجل 

إلقامة االتفاقيات واملبادرات الخاصة بتطـوير آليـات البحـث املـستخدمة يف تلـك الـشبكات 

ًوتكشيف محتواها سواء كان املحتوى نصيا أو مرئيا ً )1(. 

ضمنة بالــشبكات االجتامعيــة واملــستخدمة يف مجــاالت علــوم  املتــAPisكثافــة التطبيقــات  :ًثالثــا 

الحاسب قد أكسبها أهمية ضمن املوضـوعات املرتبطـة بتطـوير الويـب وصـناعة تطبيقاتـه 

والقضايا املتعلقـة بـاألمن والخـصوصية عـىل الـشبكة العنكبوتيـة، حيـث أبـرزت الدراسـات 

تـداءات املوجهـة عـرب شـبكة الحديثة دور الشبكات االجتامعية كحـائط دفـاع أول ضـد االع

اإلنرتنت واملستهدفة لتفتيت الوصالت واخرتاق حسابات األشخاص وقرصنتها، ومن أمثلتها ما 

ُيعرف باعتداءات سيبل
)Sybil attacks(*) (2 . 

املعرفة والفهم الواضح لهياكل الكيانات داخل الشبكات االجتامعية والعمليات التـي  ً:رابعا

دة كبرية ملـصممي املواقـع، والـشبكات، ومحلـيل البيانـات يف تتم بها، حيث متثل فائ

ــات ــاء خوارزمي ــة بن ــتم بدراس ــستقبلية ته ــات امل ــبحت الدراس ــب، فأص ــة الوي  بيئ

Algorithms ودالالت جديدة للـشبكات االجتامعيـة القـادرة عـىل اسـتنتاج الدرجـة  

 بـسهولة عـربالفعلية لالهتاممات املشرتكة بني شخصني، والتحقق من هوية املـستخدم 

 يستهدف موثوقية وصحة البيانات وإفسادها من خالل تزييف الهويـة حيـث ميكـن لهـذا اإلعتـداء أن   هو إعتداء(*)
يخرتق التخزين املوزع للبيانات، وآليات التوجية املـستخدمة يف الـشبكات وتجميـع البيانـات وتوزيـع املـوارد 

من الشبكة بهويـات مختلفـة وبالتاىل فإذا دمجت الهويات املزيفة ميكن للمعتدى أن يظهر يف مواقع مختلفة 
وقـد تقـوم مجموعـة مـن العقـد . مام يزيد من إحتاملية اختيار عقدة سيبيل كجزء رشعي من مسار التوجيـه

هـذا وقـد توصـلت .املزيفة إىل إرسال تعزيزات سلبية تطعن يف صحة مجمـوع البيانـات التـي أرسـلتها العقـد
 إىل إمكانيــة اســتخدام Garriss, Kaminsky, Freedman, Karp, Mazieres, & Yu, 2006)(دراســة 

الشبكات االجتامعية للتخفيف من رسائل الربيد اإللكرتوين املزعجـة وتـصميم متـصفح بـأدوات اضـافية لديـه 
 .القدرة عىل إظهار بيانات األصدقاء بشكل أفضل
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مجموعة من الكيانات الدالة عىل األشخاص اآلخرين، فضالً عن الفهـم العـام ملـواطن القـوة 

 .)3( ونواحي الضعف ؛ لوقف عمليات التالعب والقرصنة التي ميكن أن تحدث

ميكـن للـشبكات االجتامعيـة أن تـؤثر عـىل مـستقبل مواقـع الـشبكة العنكبوتيـة املعروفـة ًخامسا 

 إنها يف األساس شبكات إجتامعية بني كيانات، ولعل تردد املستفيدين عليهـا باإلنرتنت، حيث

  املتعلقـة بفئـات املواقـع Trafficٍبشكل مكثـف وبنطـاق عـال قـد أثـر عـىل حركـة املـرور 

 .   )4( األخرى

تـستطيع الـشبكات االجتامعيـة أن تـدعم هيكلـة الـسلوك االجتامعـي، وبالتـايل يـستطيع  :ًسادسا 

نتمني للعلوم االجتامعية بحث ودراسة أشكال جديدة للسلوك االجتامعـي الناشـئ العلامء امل

يف الفضاء اإللكرتوين، وكذلك مقارنة النظريات الحالية ملا يتم يف الشبكات االجتامعية املغلقة 

 .)5( والشبكات االجتامعية املتاحة عىل اإلنرتنت

 : عىل العنكبوتية جتامعيةالالتقييم مواقع الشبكات  أبرز املعايري العاملية 4/1

 حـول معـايري مقننـة لتقيـيم مواقـع – حتـى اآلن –بالرغم من عدم وجـود اتفـاق  

ُاإلنرتنت بشكل عام والشبكات االجتامعية املتاحة عىل اإلنرتنـت بوجـه خـاص، إال أن هنـاك 

ًإلحاحا متزايدا عىل رضورة التقييم مـن قبـل املنـشغلني يف املجـاالت املختلفـة، والتـ ي متثـل ً

قنوات تواصل فعالة بني شعوب العامل أجمع، فمواقع اإلنرتنت تتـسم بالديناميكيـة أى عـدم 

االستقرار والثبات، كام أن بعضها يختفي بسبب تجاهل تجديد االشرتاك مع الجهـة املـضيفة، 

 وهناك مواقـع أخـرى اليحـرتم املـسئولون عنهـا حقـوق امللكيـة الفكريـة واألمانـة العلميـة،

ً األسـباب تـشكل تحـديا للمهتمـني مبوضـوع تقيـيم مواقـع اإلنرتنـت بـشكل عـام  كل هذه
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والشبكات االجتامعية عىل وجه الخصوص، وهذه اآلليات تحـتم رضورة إيجـاد آليـات للتمييـز بـني 

 .الشبكات االجتامعية الرصينة وغري الرصينة

 : Childnet International تقييم تشايلندنيت الدولية :أوالً 

ً تقريـرا بحثيـا يتـضمن diizen.orgعرب موقعها ديـزين* نظمة تشايلدنيت الدولية أعدت م ً

 تـربز عـدة عنـارص Checklistعدة معايري قد صيغت يف صـورة قواعـد إرشـادية أو قامئـة مراجعـة 

ينبغي عىل مدير، ومصممي، ومطوري الشبكات االجتامعيـة االلتـزام بهـا إزاء رشوعهـم يف تـصميم 

 :تايل تلك الفئة وهي كال

ينبغي عىل مطوري الـشبكات االجتامعيـة إتاحـة :  AboutUsالبيانات التعريفية بالشبكة   )1

صفحة داخل الشبكة تقدم ملحة موجزة عن النشأة التاريخية، وكيفية االستخدام، والجمهور 

املستهدف، الخدمات املتاحة، وكيفية التعامل مع التطبيقات املدرجة بالشبكة؛ حيـث تعـد 

علومات ذات أهمية لألعضاء الجدد يف معرفة الخدمات التي تقدمها الشبكة، ومدى تلك امل

 .)6( اشباع تلك الخدمات الحتياجاتهم

ًيجب عىل مطـوري تلـك الـشبكات إتاحـة امناطـا  : Membership Typesفئات العضوية  )2

أراد مختلفة من الحسابات الشخصية ألعضائها من حسابات مجانية وأخرى مدفوعـة، فـإذا 

أحد األعضاء مساحة تخزينية عاليـة وخـدمات أخـرى متكنـه مـن وضـع الدعايـة واإلعـالن 

لألغراض املختلفة، سواء كانت تجارية أم ثقافية، فعليه أن يقوم برشاء حساب مبقابل مادي 

 .)7( يتوافر لديه تلك الصالحيات اإلضافية

يني واالطفال وتشجعيهم عـىل ًمنظمة دولية توىل اهتامما بتقديم املعلومات وتبادلها بني املعلمني واالباء واملهن   *
 .استخدام مواقع الشبكات االجتامعية يف التعليم اإللكرتوين
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ك الــشبكات تحديــد الفئــة ينبغــي عــىل مــدير تلــ  :Age Restrictionsالقيــود العمريــة  )3

العمرية للمستخدمني وإدراجها يف سياسة االستخدام الخاصـة بالـشبكة، إذ إن معظـم تلـك 

 تشرتط يف سياسة االسـتخدام الخاصـة بهـا أال يقـل عمـر األعـضاء –وليست كلها–الشبكات 

ماي سبيس تشرتط : ً عاما، إال أن هناك شبكات أخرى، مثل13املستفيدين من خدماتها عن 

ً عاما، يف حني أن شبكة فليكر ال تـضع قيـودا عمريـة، هـذا وتـسمح 14أن يبلغ سن العضو  ً

شبكة نينغ باالستخدام العام لجميع الفئات العمرية دون التقيـد بـرشط، إال أنـه ال يـسمح 

 عام بإقامة ما يعـرف بخـدمات املجتمعـات العامـة أو 13لألعضاء الذين مل يتجاوزوا سن الـ

بغي عىل الشبكات االجتامعية أن تضع يف سياسة استخدامها القيود العمرية الخاصة ؛ لذا ين

 .)8(من أعضائها 

 Profile Privacy andخصوصية امللف الشخىص وتحرير اإلعـدادات املرتبطـة بالعـضو  )4

Moderation Settings  : ــارص مــشاهدة يف ــرث العن ــيص لألعــضاء أك ــف الشخ يعــد املل

ثابة العمود الفقري يف معظم خدمات الـشبكات االجتامعيـة ؛ الشبكات االجتامعية، فهو مب

ًنظرا لكونه الوسيلة األساسية الفعالة لتعبري األعضاء عن ذاتهم عرب الويـب، حيـث يـشتمل 

كتابة التعليقات، ومشاركة املحتـوى، : ًعىل عددا من األنشطة الهامة التي تتم بداخله، مثل

تي تتوسع يف حقـول امللـف الشخـيص لألعـضاء وعرضها لألعضاء، وهناك بعض الشبكات ال

 رقـم - الربيـد اإللكـرتوين –عنـوان الـسكن : (بإعطاء تفاصيل االتـصال الخاصـة بهـم، مثـل

لذا يجب أن يراعي القائم بعمليـة . ، والتفاصيل املتعلقة باهتامماتهم وإنشطتهم)التليفون

 : )9(التصميم النقاط التالية 
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 .وصية ألعضاء الشبكةأن يتوافر مستوى أمثل للخص  -

أن يستطيع املستفيد تطبيق ضوابط الخصوصية ليقـرر مـن لهـم الحـق يف االطـالع عـىل   -

 . البيانات املتاحة داخل حسابه الشخيص

أن توفر الشبكة االحتفاظ بالبيانات الخاصة لألعضاء إذا ما أرادوا ذلك وحجبها عن بـاقي   -

 .األعضاء

 . امء املستعارة عند الولوج للشبكةالسامح للعضو باستخدام األس  -

 .السامح للعضو بتجميد امللف الشخيص أو حذف البيانات املتعلقة به بشكل مرن  -

أن يتوافر للعضو إمكانية تكوين الـصداقات بـرشط الحـصول عـىل موافقـة مـسبقة مـن   -

 .الشخص اآلخر

 .شخيص داخل امللف الWall*  إمكانية ضبط وتحكم ما يعرف بلوحة الحائط -

 . التحكم يف الرسائل الخاصة وإدارتها  -

ينبغــى عــىل املطــورين عنــد تحــديث  : Members Toolkitحزمــة األدوات املجتمعيــة  )5

الشبكة إتاحة األدوات التشابكية والتفاعلية التى متكـن املـستفيدين مـن إنـشاء الجامعـات 

Groups  واملنتديات Fourms غرف الحوار ،Chat Rooms ....10(إلخ(. 

ينبغي عىل مطوري الشبكات االجتامعية عند تقـدميهم لتلـك :  File Uploadرفع امللفات  )6

 :األداه وضع االعتبارات التالية 

أنواع امللفات التي ميكن للـشبكة اسـتيعابها بحيـث يـتم تـوفري أكـرب قـدر مـن صـيغ   -

 .امللفات تستوعبها الشبكة

هي عبارة عن مساحة مخصصة بصفحة امللف الشخيص للعضو بحيث تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة إىل   *
 .هذا العضو
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 .الحد األدىن للملفات القابلة للرفع  -

 .حجم امللفات التي يتم رفعها  -

 .اآلليات الالزمة لعرض املحتوى  -

 .طرق مشاركة املحتوى بني األعضاء  -

يجب عىل مطوري تلـك الـشبكات تقـديم مجموعـة مـن املـساحات  : Groupsالجامعات  )7

واألدوات التعاونية يطلق عليها الجامعات ألعضائها وملستفيديها من غري األعـضاء، وتنقـسم 

 : مة الجامعات إىلخد

حيث يجب أن يراعي مطوري الويب حال ضـبط    :Group Settingsإعدادات الجامعة  - أ

إعدادات الجامعة ما يتعلق مبـدى تـوافر القـدرة لـدى األعـضاء يف جعـل الجامعـة 

خاصة أو عامـة أو مغلقـة عـىل أعـضاء بعيـنهم، ومـا إذا كـان مـن املمكـن أن يـتم 

  .التحكم فيمن ينضموا إليها

 حيث يجب أن يراعى مطورى الويب حال ضـبط  :Group Toolsدوات الجامعة أ - ب

أدوات الجامعــة مــا يتعلــق بخيــارات الــضوابط والقيــود التــى ميكــن فرضــها عــىل 

 .الجامعات

ينبغي عىل املطورين إتاحة تلك الخدمة مبا يتناسب مـع  Mobile Serviceخدمة املوبايل  )8

ذكيـة، مـع مراعـاة التكـاليف التـي ميكـن أن يتحملهـا أنظمة التشغيل املختلفة للهواتف ال

 .العضو

ينبغي عىل مطوري تلك الشبكات تـوفري خـدمات البحـث عـن األعـضاء    :Searchالبحث  )9

وماهية املعلومات املتوافرة لدى كل عضو، وآليات البحث عن األعضاء اآلخرين عـن طريـق 

 .محركات البحث العنكبوتية
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ــصميم والتخــصيص  )10 ــك  : Design and Customizationالت ينبغــي عــىل مــصممي تل

 يستطيع أن يستخدمها األعـضاء لتغيـري Templatesالشبكات إتاحة قوالب تصميم جاهزة 

  .شكل ولون الحساب الشخيص الخاص بهم

يجب عىل مصممي تلك الشبكات وضع اللوحـات اإلعالنيـة يف مكـان  : Advertsاإلعالنات  )11

تناويب حسب الرتتيب الذي أختاره واضـع  يتغري، بحيث تظهر بشكلواحد وثابت بالشبكة ال

اإلعالن، ففي اآلونـة األخـرية نـرى أن الـشبكات االجتامعيـة تـضع مجموعـة مـن اللوحـات 

ًاإلعالنية، غالبا ما تكون تلك اللوحات لشبكات أخرى، الهدف منها الدعاية واإلعـالن، سـواء 

ًين فقـط، ونظـرا لكـرثة الطلـب عـىل مثـل هـذه مبقابل مـادي، أو مـن أجـل التبـادل اإلعـال

اللوحات، قد يلجأ صاحب الشبكة لوضع هذه اإلعالنات بأماكن مختلفة، مام قد يـؤدي إىل 

تشويه شكل الشبكة، فضالً عن ما ميكن أن تسببه تلك اإلعالنات من إزعاج وشورشه للزائـر، 

 ًخصوصا إذا كانت موضوعة بشكل عشوايئ غري متناسق

  :Security and Access واإلتاحة األمن )12

أصــبح تقاســم األفكــار واملعلومــات   :Content Ownershipملكيــة املحتــوى  -أ

ــل  ــامل التواص ــا يف ع ــا ومفروض ــرا واقع ــة، أم ــشبكات االجتامعي ــرب ال ــاهيم ع ًواملف ً ً

 قـد نقـدم – تقاسـم البيانـات –االجتامعي؛ وبالرغم من ذلك فإننا يف هذه العمليـة 

ات ومعلومات عن اهتامماتنا، أو أماكن تواجدنا والوظـائف التـي نـشغلها ًضمنيا بيان

  بــشكل مفــصل عــام كــان يحــدث يف املــاىض، فعنــدما يكــون املحتــوى الــذي ينــرشه
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ًأعضاء الشبكات االجتامعية ملكا ألطراف أخرين يقومون بتوزيعـه عـرب اإلنرتنـت، فقـد 

الخاصة بهـم أو تغيريهـا، وعـىل يواجه هؤالء األعضاء صعوبات جمة يف حذف البيانات 

ًالرغم من أن كثريا مـن مقـدمي خـدمات الـشبكات االجتامعيـة يحرصـون عـىل ملكيـة 

األعضاء للمحتوى الذي ينرش بواسطتهم عرب اإلنرتنت، فإن مفهـوم ملكيـة البيانـات قـد 

يكون محل نـزاع؛ حيـث تحـتفظ معظـم الـشبكات اإلجتامعيـة لنفـسها بحـق تعـديل 

 مـا تنـرش –  وليس عىل اإلطـالق - أو توزيعه حسبام يرتاىئ لها، وعادة املحتوى أو نرشه

ِالشبكات االجتامعية تفاصيل سياساتها الخاصة مبلكية البيانات، وتوزيعها، واسـتخدامها،  ِ

وحذفها وتغيريها، واملتعلقة بالخصوصية ضمن االتفاقيات املنشورة عىل الـشبكة تحـت 

ــد  ــتخدام"بن ــة رشوط "، أو، "رشوط االس ــام " ،أو، " الخدم ــرشوط واألحك ــذا ". ال ه

ًوتختلف رشوط االتفاقيات التـي تربمهـا الـشبكات ألعـضائها اختالفـا جـذريا، فعـىل  ً

متــنح شــبكة مــاي ســبيس الــشهرية ألعــضائها رخــصة حــق التحريــر : ســبيل املثــال 

والتعديل والحذف يف البيانـات وعرضـها عـىل الـشبكة، إال أنـه اليـسمح ببيـع تلـك 

ِوالقليــل مــن هــذه الــشبكات يــذكر رصاحــة أن حقــوق امللكيــة الخاصــة . اتالبيانــ ِ

ِباملحتوى تخص األعضاء، بيـنام ال تحـتفظ شـبكات أخـرى بحقـوق ملكيـة املحتـوى  ِ

الذي ينرشه األعضاء، عىل الرغم من الغمـوض الـذي يكتنـف الـشبكات االجتامعيـة 

ِبوصفها مواقع تتخىل قانونيا عن حقوق امللكيـة، لـذا عـىل ِ  مطـوري تلـك الـشبكات ً

  مراعـــاة إدراج بنـــد يـــنص عـــىل حقـــوق ملكيـــة املحتـــوى، فـــضالً عـــن رضورة
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تصميم القنوات املختلفة إلعالم األعضاء بسياسة استخدام البيانات والصور واملحادثـات 

 داخل ملفاتهم الشخصية

 اتخــاذ Adminيجــب عــىل مــديري الــشبكة  : Adult Content املحتــوى غــري الالئــق -ب

جراءات الالزمة ملنع األعضاء من رفع ومشاركة املحتوى غري الالئق أو املخالف لآلداب اإل

واألديان، وم ن ثم فرض العقوبات الرادعة لألعضاء الذين يخالفون ذلـك، والتـي تتمثـل 

 .يف حذفهم أو تجميد عضويتهم

ــق -ج ــري الالئ ــوى غ ــىل : Managing Inappropriate Content إدارة املحت ــي ع  ينبغ

املطورين إتاحة أداة متكن مدير الشبكة من مراقبة ما ينرش عىل الحـسابات الشخـصية 

 .لألعضاء

يجـب عـىل مـديري تلـك الـشبكات مراقبـة   :Safety Information سالمة املعلومـات -د 

املعلومات التي تنرش بشكل دوري باإلضافة إىل إخطار األعضاء بشكل مـستمر بـالطرق 

 .ملعلومات ورسيتها الالزمة لضامن سالمة ا

  :Viewing and Moving Contentعرض املحتوى ونقله   )13

ينبغي عـىل مطـوري :  Getting External Content In الحصول عىل املحتوى الخارجى -أ

الشبكات ضامن سهولة تخصيص األعضاء ملـساحات تخزينيـة خاصـة باسـترياد املحتـوى 

ات رفـع املحتـوى عـرب شـبكات التواصـل واألدوات من الـشبكات األخـرى، وتفعيـل آليـ

 .االجتامعي
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يجــب عــىل مطــوري الــشبكات االجتامعيــة إضــافة  : Content Out تــصدير املحتــوى -ب

* تصدير املحفظـة اإللكرتونيـة: خيارات خاصة بتصدير املحتوى للشبكات األخرى، مثل 

 .أو املدونة الشخصية

طـوري تلـك الـشبكات إتاحـة قامئـة ينبغـي عـىل م : Terms of Use ستخدامرشوط اال )14

تحرص رشوط االستخدام وإلزام األعضاء بقرائتها وفهم رشوطها، وتتضمن تلـك الـرشوط 

ًبنودا ببيانات األعضاء التي تشري إىل أغـراض تجاريـة، وكيفيـة جمـع البيانـات املتعلقـة 

 .باألعضاء والتحذير من استخدام الربمجيات الخبيثة

 :Tech Media Networkك ميديا تيتش  تقييم رشكة نتور:ًثانيا 

ومن ناحية أخرى فقد نرشت رشكة نتورك ميديا تيتش الرائدة يف خدمات الويب واألدوات  

توافرهـا يف أن يـتم  عدة معـايري يجـب شبكة الويبالربمجية والتسويق اإللكرتوين عرب موقعها عىل 

 : )12( شبكات التواصل االجتامعي وهي

حيــث يراعــي مطــورو الــشبكات أن يــشتمل ذلــك القــسم عــىل  :افيــة  البيانــات الدميوغر )1

املعلومات الخاصة بالفئة العمرية لالشرتاك، ورشوط االستخدام، وأهـداف الـشبكة، واللغـات 

 .املتاحة، وكيفية استخدام اإلعالنات

 يجـــب عـــىل مطـــوري تلـــك الـــشبكات االلتـــزام : امللـــف الشخـــىص  )2

 – تخـصيص الواجهـات –مللف الشخيص محرر ا: بتوافر العنارص التالية 

وقـد تتـضمن هـذه األدلـة .  شبكة اإلنرتنـتهي عبارة عن مجموعة من األدلة إلكرتونية تدار من قبل املستخدم عىل  *
وتظهر املحفظة . اإللكرتونية نص تم إدخاله، وملفات إلكرتونية، وصور وسائط متعددة و مقاالت أو مدونات، وروابط

ويسمح وضعها عىل اإلنرتنت بتطـوير محتوياتهـا . اإللكرتونية قدرات املستخدم كام تستعمل كمنرب للتعبري عن الذات
هـذا وتـسمح بعـض تطبيقـات املحفظـة اإللكرتونيـة بـدرجات متفاوتـة مـن ولـوج . ييك مع مرور الزمنبشكل دينام

 .الجمهور، لذا ميكن استخدامها ألغراض متعددة
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 – URL تخصيص سطر املسار املوحد – HTML ،CSS: تخصيص لغة برمجية للتطوير، مثل

  والتطبيقات– املدونات الشخصية – قامئة باالصدقاء – نرش التعليقات –الصور 

 حجـب –إعـدادت ضـبط الخـصوصية : ينبغي عىل ذلـك القـسم أن يـشتمل عـىل  :األمن  )3

 ونـصائح – تقارير اإلساءة واالنزعاج من األعضاء أو الجامعات –غري املرغوب بهم األعضاء 

 .لضامن رسية املعلومات وسالمتها

يجـب عـىل مطـوري تلـك الـشبكات تـوفري األدوات التـي تـساعد  :األدوات التشابكية )4

 – الوســم – الرســائل الفوريــة –املــستفيدين عــىل التواصــل، وتــشمل غــرف الدردشــة 

 رفــع – تطبيقــات املوبايــل – الربيــد اإللكــرتوين – الجامعــات واملنتــديات – النــرشات

 اإلعـالم عـن النـدوات واملـؤمترات – تطبيقـات األلعـاب –ملفات املوسـيقى والفيـديو 

 .واملناسبات والكتب

يراعي عىل مطوري تلك الشبكات توفري عـدة اختيـارات للبحـث داخـل الـشبكة، : البحث   )5

 الدولة أو املدينـة – الجامعة – املدرسة – عنوان الربيد اإللكرتوين –السم ا:  مثل البحث بـ 

 .  والكلامت الدالة– االهتاممات –

 يراعى أن تشتمل الشبكة عىل قنـوات مختلفـة لإلتـصال بالـدعم الفنـى أو :الدعم الفنى  )6

سـئلة األكـرث  األ– الخاص بالقـامئني عـىل الـشبكة اإللكرتوينالربيد : املرشفني عليه من خالل

 . واملنتديات التابعة للشبكة– FAQًشيوعا 
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  :Jennifer Barrigarتقييم جينيفر بريجر :ًثالثا 

وبينام توضح الجهود السابقة املعايري التي يجب مراعاتها عند تـصميم وإنـشاء الـشبكات  

ضمن مجموعـة ًاالجتامعية بغرض إتاحتها عىل الشبكة العنكبوتية، أعدت جينيفر بريجر تقريـرا يتـ

 )13( :ُمن التوصيات يراعي اتباعها عند تطوير أو إعادة التصميم للشبكات االجتامعية، وتتمثل يف 

 . توافر األمانة والوضوح والشفافية من خالل جودة ومصداقية املعلومات املتوفرة بها)1

ة عىل العودة  يقرأ محتوياتها ألول مرالذيتوافر مجموعة من عنارص الجذب مام يشجع العضو ) 2

 .إليها مرة أخرى

 عـىل JavaScript وجافـا سـكريبت Flashإتاحة وضع الصور والرسوم املتحركة بتنسيقي فـالش  )3

ًالصفحة مام يضفي مزيدا من الجاذبية والتشويق، ومع ذلك فإن وجود مثل هذه اإليضاحيات 

 بـني صـفحات الـشبكة بأحجام كبرية ومعقدة أو بأعداد كثرية من شأنه إبطاء عمليات التنقـل

 .وإبطاء عملية التحميل

ينبغي عىل تلك الشبكات أن تضع نصب أعينها تطوير الرمـوز الجغرافيـة التـي تـسمح بتحديـد  )4

 ZIP/Postal: النطاق الجغرايف لألعضاء، وتجاهـل تقـديم معلومـات شخـصية رصيحـة، مثـل

codes. 

ضاء املشرتكني، السيام وأن الخرائط عىل إدراج خريطة الشبكة بشكل منطقي وبديهي يتقبله األع )5

 .إختالف أشكالها من أهم العوامل املساعدة يف تكشيف محركات البحث ملحتويات الشبكات

ِالعمل عىل التمييز بني املعلومات املطلوبة من املستفيد، والتـي تعـرف عـن هويتـه وبـني تلـك  )6 ُ

 .املعلومات التي ميكن أن تستخدم ألغراض أخرى
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للمؤسسات اإلعالمية، والسياسـية، وغريهـا مـن املؤسسـات األخـرى يف الحفـاظ عـىل النظـام 

لـذا يجـب أال ننـدهش عنـدما اشـرتى . النمطي الذي تعتمد عليه أسـطورة املركـز الوسـاطي

ِ مطور عالمة بيج براذEndemolإندمول  َ مـن أسـهم موقـع % 50  التجارية Big Brotherر ُ

 .2011 يف مارس Holy Molyشائعات الشهرة هويل مويل 

ًوبالتايل توفر ثقافة الشهرة، بأمناطها وتراتبياتها، مثـاالً ملموسـا عـىل كيفيـة إسـهام              

املامرسات املرتبطة بوسائل اإلعالم يف عمليات أوسع من التنظيم االجتامعي ينخرط فيها عدد 

ومع ذلك تظل ماهية النتائج املرتتبة عىل مثل هذا التنظيم من أجل تنظيم . كبري من السكان

 .وذلك موضوع الفصل التايل. ُاجتامعي أوسع غري مفرسة 
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 الفصل الرابع

 

 وسائل اإلعالم والتشكيل الخفي 

 االجتامعيللعامل 

 

 

 

 

 ”ما تفعله األنظمة الرسدية...أن تقدمه لنفسه، وهو الحيك للمجتمع، “

 Millie Buonannoبونانو   مييل                                                                        

 

يف الفصل السابق حاولت بناء تفسري لعالقة وسائل اإلعالم بالسلطة، من القاع للقمة، باختبار 

فعلـت ذلـك بـروح . رسـات، والسـيام الطقوسـية، يف الشـكل االجتامعـيكيفية مساهمة املام

 ، بدون إجراء أي افرتاضات حول متاسك روابـط Thévenot، و ثيفنت Boltanskبولتانسيك  

 طاملـا إن املامرسـات مصـنوعة أكـرث لخدمـة ”الفئـة“كان مفهوم الربط الرئييس هو . املجتمع

جـرى استكشـاف طقـوس اإلعـالم . ف الفئـاتالسلطة بكونها منظمـة حـول الفئـات، واخـتال

واملامرسات الطقوسية حول وسائل اإلعـالم كأمثلـة عـىل الفئـات يف العمـل ، بنهايـة الكتـاب 

سوف نكون انتقلنا من انتشار واضح ال حرص له للمامرسة إىل فهم بعض األشكال االجتامعيـة 

لواقـع، واألحـداث اإلعالميـة، تليفزيـون ا: الرئيسية املشكلة بواسطة وسـائل اإلعـالم املعـارصة

 .  املشاهري”ثقافة”و
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 ملثـل هـذه األشـكال االجتامعيـة شـمليف هذا الفصـل نستكشـف اآلثـار املرتتبـة األ            

كام ذكرت يف الفصل الثـاين، . الوساطية من أجل املعرفة االجتامعية وتنظيم الحياة االجتامعية

ًامليض قـدما يعنـي : دراسات يف مجال اإلعـالم  هي إحدى أقدم وأصعب ال”التأثريات“مشكلة 

. أن نتجنب محاولة توضيح إن ما يعتقده الناس يتغري كنتيجة للتعرض ملحتوى إعالمـي معـني

. لذا نحن مهتمون أكرث مبا يفعله الناس بانتظام ، والظروف التي يسـتطيعون العمـل يف ظلهـا

ُثرية ومتنوعة، ال تطبع وسائل اإلعالم بأساليب ك. مثة مفهوم أسايس يف هذا الفصل هو التطبيع

 تعطـل التفسـريات ”حقـائق” متامسكة للعامل، إمنا أبعاد محـددة، وسـامت فئويـة  و”صورة“

ًالبديلة للعامل، وبالتايل تغرس هي نفسها اعتياديا يف كل فعل وفهم  الطريقـة، تسـاهم هبهـذ. ُ

مرة أخرى . ً املجتمعات الرثية إعالمياوسائل اإلعالم يف تقدير ما ميرر إىل املعرفة االجتامعية يف

: أطروحة هذا الفصل تنتوي تكملة وليس إحـالل مـداخل االقتصـاد السـيايس لسـلطة اإلعـالم

تركيزها ليس عىل االنتاج اإلعالمي أو اقتصاديات اإلعالم ، وإمنا عـىل اآلليـة التـي مـن خاللهـا 

غنـي عـن القـول، إننـا ال .  املامرسـةًيصبح متثيل وسائل اإلعالم للعامل االجتامعـي مغروسـا يف

 .       نستطيع تغطية إال القليل من نقاط الدخول إىل هذا املوضوع الواسع

إنـه تـأثري كـل أشـكال القـوى : التطبيع ليس خاصية حرصية لوسائل اإلعالم فحسب            

أوالً، .تبـانهنـاك تـأثريان مرت). بحسب عبارة بولتنسيك (”ماهو”التي تنيشء خريطة محددة لـ

من مصادر الدين أو الدولة ) اإلعالمية مع خرائط القوى األخرى “ماهو “أين تتعارض خرائط 

الدور الحديث لتليفزيون : ، ثم قد يحدث نزع طبيعية تلك الخرائط األخرى)عىل سبيل املثال

عالميـة مـع اإل) ماهو(ًثانيا، أين تتوافق خرائط .  ًالواقع يف الرشق األوسط مثاال حيا عىل ذلك

ـعـىل ـسـبيل املـثـال، ـمـن الرشـكـات القوـيـة، والحكوـمـة يف اـلـدميوقراطيات (الـخـرائط األـخـرى 

، النتيجة هي تطبيع مكثف، أو ما )الليربالية الجديدة مثل الواليات املتحدة، واململكة املتحدة

عـي،  لقيم معينة، ومتييز واستبعاد من الخطاب الثقـايف، واالجتام”تثبيت ملموس“قد نسميه 

التبـاين “يحول هذا التثبيت مساحة حرية وسائل اإلعالم الواضحة إىل منطقة من .  والسيايس

   .”الدائم
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 الطبيعة املميزة لسلطة وسائل اإلعالم

ًأقدم تقديرا موضوعيا لسـلطة اإلعـالم كشـكل مـن السـلطة الرمزيـة فيام ييل ، أوال، مـع . ً

أحـد االعرتاضـات .  القياسية لهذا التقـديرذلك،  يجب علينا التعامل مع بعض االعرتاضات

هو الحجة القائلة إن وسائل اإلعالم هي بالتحديد مؤسسات تتوسط بني القـوى املختلفـة 

التـي تشـكل العـامل ) االقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والسياسية، والثقافية، واملاديـة(

ه حول مساهمة مؤسسـات  الرؤية ال يوجد أمر محدد لقولهيف هذ. ورصاعها عىل السلطة

 ملساهمة وسائل اإلعـالم ”الرؤية الكالسيكية“ الرؤية هدعونا نسمي هذ. اإلعالم يف السلطة

ُذلك يعترب يف مستوى أسـايس ، ال تسـاهم وسـائل اإلعـالم بـأي : يف االنطولوجيا االجتامعية

بـالرغم . يشء يف األنطولوجيا االجتامعية ، لكنها مجرد تتوسط كل القوى التي تفعـل ذلـك

ًمن إنه من النادر قول ذلك برصاحة شديدة، فـإن بـافرتاض شـيئا مـن قبيـل تلـك الرؤيـة 

الكالسيكية فقط ميكننا تفسري غيـاب وسـائل اإلعـالم عـن معظـم النظريـات االجتامعيـة، 

من الالفـت . وعلم االجتامع العام حتى أواخر الثامنينات ، ويف بعض الحاالت ، حتى اليوم

ً الحجة حول السـلطة ال يـذكر شـيئا John Scottال إن كتاب جون سكوت عىل سبيل املث َ ُ

ًيف نفس الوقت، حتى إن كان بأسلوب مختلف متامـا، يعكـس مانويـل . عن وسائل اإلعالم

 الرؤية الكالسيكية يف كتابـه االبـداعي  حـول مسـاهمة ه هذManuel Castellsكاسيتلز 

التـسـعينيات يرص كاـسـتلز ـعـىل إن وـسـائل يف . الـشـبكات يف املجتـمـع املـعـارص والسياـسـة

) إنها ال تحدد عىل سبيل املثال املحتوى السيايس(اإلعالم ليس لديها سلطة عىل هذا النحو 

ًيف عملـه الصـادر حـديثا، يـرى . ، وإمنا تكون النقاط التي من خاللها تعمـل السـلطة اآلن

ًقويـة جـدا، ولكـن بصـورة كاستلز املؤسسات اإلعالمية كام يف بعض الحاالت لها إمكانات 

 يف ”مفـاتيح” تعمـل كــMurdochأساسية يف كثري من األحيان مثل رشكات أخبار مردوخ 

 عمـل كاسـتلز، بـالرغم مـن . فضاء الشبكات التـي مـن خاللهـا تتـدفق كـل السـلطة اآلن

 كل إرصاره الجريء عىل إن شبكات اإلعالم الرقمـي تعلـن عـن عرص جديـد مـن السـلطة، 
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ًامتا إىل حـد كبـري بالنسـبة إىل كيفيـة عمـل محتـوى وسـائل اإلعـالم يف الحيـاة فإنه يظـل صـ

 . االجتامعية

اعرتاض آخر عىل التقدير املوضوعي ملساهمة وسائل اإلعالم يف السلطة من االتجـاه             

ًاملضاد، هو القول إن وسائل اإلعالم حولت بالفعل االنطولوجيا االجتامعية كثـريا جـدا لدرجـة ً 

ونتيجة لذلك ال نستطيع تحديد اختالفات : إنه ال يوجد منظور مميز عن وجود وسائل اإلعالم

نهايـة “ هـذا يف مصـطلح Baudrillardيصـيغ بودريـار . صنعتها مؤسسات اإلعـالم للسـلطة

ًتنـتج مزيـدا مـن العـامل االجتامعـي، “، كام كتب، وسائل اإلعالم ً”ظاهريا“. ”العامل االجتامعي

َيف هـذا العـامل املشـبع . ”حيد العالقات االجتامعية، والعامل االجتامعـي يف حـد ذاتـهًوباطنيا ت ُ

كـان بودريـار أحـد . ”توقف العامل االجتامعي عن أن يعترب نفسه مساحة للمرجعية“ًإعالميا، 

 الربنـامج األمـرييك 1971ًاألوائل الذين علقوا عىل ظهـور تليفزيـون الواقـع ، مناقشـا يف عـام 

 مل يعد هناك أي حتميـة لتقـديم النمـوذج، “: كان استنتاجه املروع. “ The Familyالعائلة “

، أنت العامل االجتامعي، الحدث هو أنت، أنـت ”أنت األخبار”...”!أنت النموذج“. أو إىل النظر

َمستخدم، ميكنك استخدام صوتك ُ”  . 

:  يكون وسـيلة عـىل اإلطـالقكنتيجة لذلك، التليفزيون بالنسبة لبودريار توقف عن أن            

 الـذي، بـالنظر –ًوفقا لهذا التقـدير . ”حلول التليفزيون يف الحياة، وحلول الحياة يف التليفزيون“

إىل الصعود الالحق الهائل لتليفزيون الواقع، ميكنك أن تعتربه إما نبوءة باهرة، أو تعميم موفـق 

االجتامعي ألنه ال يوجد اجتامعي بـاق مل  ال يوجد يشء محدد لقوله حول العالقة بني اإلعالم و-

ًبعيدا عن مسألة مـا إذا كـان تحليـل بودريـار لـه أي أهميـة خـارج . ” التليفزيون”كود“يغزوه 

فـإن مثـة يشء غريـب ). سنعود إىل مسائل املقارنة فيام بعـد(بعض املجتمعات الغربية القليلة 

كانـت : ريـة قـديم عـىل آخـر دخيـل إنه يقرأ مثل رد فعل محموم لجسم نظ. للغاية يف تحليله

الـذي رأى املجتمـع ) والفلسـفة(وسائل اإلعالم هي الدخيل، وجسم النظرية هو علم االجـتامع 

 ، وهي الفكرة التي مل تسـتطع الحفـاظ عـىل إدراك إن القـيم التنظيميـة لـذلك ”مجمل“كواقع 
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، )وسائل اإلعالم(ينة  أصبحت ملوثة بحلقات التغذية املرتدة بني مؤسسة واحدة مع”املجمل“

ًأيا كان السبب، تعلمنا محددا قليال مـن بودريـار عـن . واملواقع العشوائية للخربة االجتامعية ً

 .   ًكيف تصنع وسائل اإلعالم اختالفا للعامل االجتامعي

يجب علينا، عىل أية حال رفض فكرة املجتمع باعتباره مجمل، والرتكيز بدال من ذلك             

العمليـات “ املمثلـة، – املؤيـد البـارز لنظريـة الشـبكة John Law يسـميه جـون لـو عىل ما

تعمل وتجسد نفسها يف “هناك أمناط من التنظيم التي . ”املتعددة للتنظيم االجتامعي التقني

مل يلتفت إىل وسائل اإلعالم ، فإنه ال يوجـد سـبب لعـدم ) لو(رغم إن . ”الشبكات االجتامعية

بالطبع، تشهد املجتمعات املعارصة تغيـريات .  عىل ماتفعله وسائل اإلعالم الفكرةهتطبيق هذ

فهـم كيـف . يف طبيعة السلطة والرشعيـة، بالتأكيـد وسـائل اإلعـالم حاسـمة يف ذلـك التحـول

 .ًيحدث هذا يتطلب فهام لشكل السلطة املميز لوسائل اإلعالم

يظـل . دأ بفهـم السـلطة الرمزيـةًطاملا إن وسائل اإلعالم تشمل رموزا ، فإن هذا يجـب أن يبـ

 ميكن أن يوجـد ”السلطة الرمزية”أحد التفسريات لـ. ً متخلف نسبيا”السلطة الرمزية“مفهوم 

ـون  ـون ثومبـس ـاب ـج ـة  John Thompsonيف كـت ـالم والحداـث  The Media and اإلـع

Modernity واستنادا إىل ماكس فيرب ًMax Weberيف النهاية، يرص ثومبسـون عـىل املركزيـة 

السـلطة ”ولكـن هـذا التعريـف املحـدد لــ. كبعد للسلطة مع البعدين السيايس، واالقتصادي

القدرة عىل التدخل يف مجريـات األحـداث، “السلطة الرمزية هي مجرد :  أقل مالمئة”الرمزية

. ”للتأثري عىل أفعال اآلخرين، وبالطبع صنع أحداث، عن طريق انتاج ونقـل األشـكال الرمزيـة

ـف  ـة هــذا التعرـي ـه عــدد مــن املؤسســات االجتامعـي ـتقط مــا تفعـل وســائل اإلعــالم، (يـل

، لكنه ال يلتقط التأثري األوسع الذي قد يكون لرتكيـزات معينـة )الكنيسة،املؤسسات التعليمية

 .  من السلطة الرمزية

كل أشكال السلطة تعمل بطريقة مشتتة، ولكن السلطة الرمزية تؤثر عـىل             

السلطة االقتصـادية (ًبصورة أكرث انتشارا من أشكال السلطة األخرى املجتمع األوسع 

 بسبب إن املوارد الرمزية للمجتمع ال تتأثر فقط مبا نفعله، ولكن بقدرتنا عـىل ) مثال
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يؤكد املفهوم القوي للسلطة الرمزية عىل إن بعـض تركيـزات السـلطة . ”يحدث“وصف أيا ما 

كبـرية ) الذي تستفيد منـه املؤسسـات اإلعالميـة  املعـارصةعىل سبيل املثال، الرتكيز (الرمزية 

. ”بنـاء الواقـع“إىل حـد سـلطة  للغاية لدرجة إنها تسيطر عىل املشهد االجتامعي كله، وتصل

تركيز السلطة الرمزية هو عىل حد سواء حقيقة يف حد ذاته، كام إنه عامـل يـؤثر عـىل متثيـل 

لهذا فـإن تـأثريات سـوء التعريـف متأصـلة يف . )هذا الواحد موجود(كل الحقائق االجتامعية 

يعـرتف . التوزيع غري املتكايفء للسلطة الرمزية بأسلوب غري متأصل يف أشكال السلطة األخـرى

املفهوم القوي للسلطة الرمزية فقط بالتأثري املشوة لتوزيع السلطة الرمزية غري املتكايفء عىل 

ح إنـه يتطلـب هـذا املفهـوم القـوي للسـلطة ِفهم مؤسسات اإلعالم، اقـرت. الفضاء االجتامعي

 .الرمزية

عـىل .  الرؤية للسلطة الرمزية هي سمة لعلم االجـتامع عنـد بيـري بورديـوهمثل هذ            

نقيض نظرية بودريار املعممة لالنهيار الداخيل الذي تحركه وسائل اإلعالم للعامل االجتامعـي، 

 ورؤيـة مـا يفعلـه مثـل هـذا البنـاء يف ”ء الواقـعبنا“يؤكد بورديو عىل إمكانية وصف عملية 

 لبورديـو لـيس بنـاء الواقـع كلـه ”بناء الواقـع“يجب أن يعني “إذا كان األمر كذلك، : التداول

ًالذي نعيش فيه حرفيا، إمنا إنتاج أمناط من التنظيم التي يتم تطبيقها باستمرار وانتشار كـايف 

 الرؤية، ولكن هًال ينفجرالواقع داخليا يف هذ. يةليك تعامل ألسباب كثرية  كنقطة مرجعية عامل

 التوـصـيفات و التـصـنيفات ـيـنرش وـيـرخص تعـمـيامت و هإـضـفاء الـطـابع الـعـاملي ـعـىل ـهـذ

 ألسـباب كثـرية يبـدو ”واقـع“النتيجـة هـي . تفسريات أخرى دون مقاومـة أو اعـرتاض فعـال

ًمنـسـجام ، وـمـنظام، وـغـري قاـبـل للتـحـدي، حـتـى ثباـتـه يـسـتند إىل سلـسـ لة ـمـن التميـيـزات ً

 .  واالستبعادات املمنوعة من العرض عىل نطاق واسع، دون حتى لغة أساسية لوصفها

ـه Emile Durkheimيـشـري إميـيـل دورـكـايم              األـشـكال األساـسـية  يف كتاـب

 إىل أن الـدين هـو The Elementary Forms of Religious Lifeللحيـاة الدينيـة 

ميكننـا أن نضـع إىل جانـب واحـد نظريـة . ل مـع نفسـهأسلوب املجتمـع يف التواصـ

  ”تحفيز وتنشيط تأثري املجتمع“دوركايم عن الدين ولكن يبقى جوهرها وهي فكرة 
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التـي اسـتندنا إليهـا بالفعـل يف الفصـل الثالـث يف تفسـرينا للطقـوس واألحـداث .عىل األفـراد

كـام يف حالـة  (”التنشـيط“قـوة ًأحيانا تتحدث وسائل اإلعالم دون هذا النـوع مـن . اإلعالمية

ً، واألهم طاملا إنه األكرث شيوعا إن وسائل اإلعالم تتحـدث بطريقـة تؤصـل )األحداث اإلعالمية

. ًهذا النوع من القوة يف اللغة الطقوسية التي تستند إليها ضمنيا النقطة املرجعيـة للمجتمـع

جتامعـي االسـتثنائية  ليغطـي اهتامم دوركايم بالعامل االجتامعي تجاوز لحظـات االنفعـال اال

مـا يرتقـي ] الشـخص[املجتمع مرهف العواطف لديـه مـن أجـل “ حيث ”كل أنواع األفعال“

ويالحظ دوركايم كيـف إن أسـاليب محـددة مـن الفعـل مؤيـدة . للمشاعر التي لديه لنفسه

 .ًاجتامعيا لها مكانة خاصة مستمدة من العمل الذي يفعلونه كممثلني

 الطرق من الترصف شائعة، فإن الكثافة التي تبدو بهـا يف عقـل كـل هن هذبسبب إ            

التمثيالت التي ترتجمها داخـل كـل واحـد . فرد تجد صدى يف كل اآلخرين، والعكس بالعكس

... منا بالتايل تكتسب كثافة خاصة التي  ميكن  ملجرد الوعي الخاصة أن يتطابق بها بأي حال 

فـم هـؤالء الـذين يؤكـدهم يف حضـورنا، إنـه املجتمـع الـذي إنه املجتمع الذي يتحدث عـرب 

 .  نسمعه عندما نسمعهم، والصوت كله نفسه له نربة ال يستطيع صوت الشخص أن ميتلكها

 الرؤية األساسـية لعمـل الشـكل، والغـة، والتصـنيفات، التـي تعتمـد عـىل أسـطورة املركـز ههذ

 Paddy Scannellتحليل بـادي سـكانل  -بعض الكتاب األوائل سجلوا نقاط دوركايم. الوساطي

 لألحداث اإلعالمية باعتبارهـا Katz وكاتز Dayanلبث التليفزيون والراديو الحي، وتقدير ديان 

 ولـكـن ـكـال – ، وتوحـيـد املـشـاهدين ـمـع بعـضـهم اـلـبعض ـمـع مجتمـعـاتهم ”ـخـربات مـشـرتكة“

 تشـككا، ميكننـا مـن منظـور أكـرث. التقديران ينطويان عىل يشء مـن قبيـل الوظيفيـة العضـوية

 مـن ذواتنـا الفرديـة ”أكـرب“ًمتابعة اعتقاد دوركايم إننا نواجه لحظات تبدو إنها تقدم لنا شـيئا 

  يشء ميثل الرابطة االجتامعية التي تربطنا كأعضاء أو مجموعـة أو -باستمرار يف الحياة اليومية 

ليب متثيـل العـامل االجتامعـي  إال أن اإلرصار عىل تلك األشكال ارتباط المناص منه بأسا–مجتمع 

ـاج ) إعالمـيـة(وـجـودهم، بـعـد ـكـل يشء، ـصـناعات . املتاـحـة يف ـظـروف تاريخـيـة مـحـددة  إلنـت
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ًشيئا مثل مواجهة دوركايم مـع العـامل االجتامعـي؛ إنتـاجهم يسـتدعي ، إعـادة تـدوير العـامل 

 األمنـاط مـن ههـذ. االجتامعي، ووضع مرجعية له ، وتلك املرجعيات تنترش يف الحياة األوسع

أوال، إنها منتجة من خالل عمليات :  متناقضة عىل نحو مضاعفJohn Lawالتنظيم جون لو 

يف ذلـك  (ًمحددة جدا يف املؤسسات اإلعالمية حتى يدعى إىل أقىص حد من تعمـيم التطبيـق 

لعـام، ً؛ ثانيا بالرغم من إنها يف حد ذاتها محددة فإنها موضوعة يف االنتشار ا)املجتمع“تتناول 

مـن املهـم .  املنفذة يف مجتمعات متاميـزة”التنشئة االجتامعية“متجاوزة النموذج األقدم من 

 .ًلنظرية اإلعالم املوجهة اجتامعيا فهم التناقضات الناتجة 

تطورت صناعات اإلعالم يف ظل تنوع من الظروف املحلية كمنتجني عامني للتمثيالت             

، وال )الرؤيـة الكالسـيكية(ت تـرك االنطولوجيـا االجتامعيـة مل متـس النتيجة ليسـ. االجتامعية

رؤية الدوركاميية الجديـدة (، وال حتى )نبوءة بودريار(تحطيم العامل االجتامعي مثل مرجعية 

النتيجـة، . إلعادة تزويد العامل اإلجتامعي مبارشًة من خـالل املنتجـات اإلعالميـة) لديان وكاتز

م إىل خربتنا اليومية للتفاعل والخيال االجتامعي كل تأثريات السلطة بدال من ذلك، هي التقدي

 -وداخـل أعمـق خربتنـا املشـرتكة، نجـد يف العمـل. واالستبعادات املتأصلة يف العملية العملية

طبيعـة خالفيـة يف – William Blakeكـدودة غـري مرئيـة داخـل وردة الشـاعر وليـام بـالك 

عالم، والتقسيم املحدد للعامل االجتامعي بني هؤالء الـذين جوهرها للسلطة الرمزية لوسائل اإل

لديهم منفذ للرتكيزات الواسعة للسلطة التمثيلية الخاصة بوسائل اإلعالم ، وبني أولئك الـذين 

 .وهذا له عواقب رئيسية عىل القوة اليومية. ليس لديهم مثل هذا املنفذ

  لسلطة اإلعالمسترتةاألرضار امل

ع حول مؤسسات اإلعالم التـي تسـتفيد مـن الرتكـز الهائـل للسـلطة يولد تنظيم املجتم

َ مَشـكل بسـبب العـيش خـارج العـامل ”النقص“: ًالرمزية نقصا يف صميم الحياة اليومية ُ

  الجملـة مزيـد مـن هبينام تتطلب القدرة عىل تعميم هذ. املقدم لنا من وسائل اإلعالم
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بـة يف مـدى مـن الـدول، والثقافـات اإلعالميـة البحث يف عمل السلطة الرمزيـة وآثارهـا املرتت

العامل الرئييس هنا هو إىل أي درجة تشكل املؤسسات الدينية سلطة رمزية منافسة لوسائل (

، سـوف أركـز يف الصـفحات القليلـة القادمـة عـىل )انظر الفصـلني السـادس والسـابع: اإلعالم

 .   يف متثيل الحياة االجتامعيةاملجتمعات التي فيها وسائل اإلعالم قوة مسيطرة بال منازع 

ًال أقصد إنكار إن وسائل اإلعالم الحرة دميوقراطيـا مهمـة وجيـدة بشـكل أسـايس يف             

 قـال إنـه ال AmartyaSenحتى إن عامل االقتصـاد التنمـوي أمرتيـا سـني . التنظيم االجتامعي

مؤسسـات اإلعـالم العامـة حيثام ظهـرت . ًتوجد أبدا مجاعة يف مجتمع فيه وسائل إعالم حرة

ًالقوية تاريخيا، كانت مرتبطـة بالنهايـات اإليجابيـة للمشـاركة االجتامعيـة والتعلـيم، كـام يف 

وباملثل، بعض أسوأ حوادث اإلبـادة . BBCثالثينات بريطانيا يف حالة هيئة اإلذاعة الربيطانية 

: تسـيطر عليهـا الدولـةالعنرصية يف التاريخ حرضت عليها وسـائل اإلعـالم الضـعيفة أو التـي 

ًالصحافة الضعيفة، أو الراديو املسيطر عليه حكوميا يف أملانيـا النازيـة، والراديـو والتليفزيـون  َ ُ

 الـذي حـرض عـىل اإلبـادة Libre des Mille Collinesًاملمول حكوميا ليرب دي ميل كولينز 

بيعيـة، ولفهـم  ليست الحـاالت الطهولكن لحسن الحظ هذ. Rwandanالجامعية يف رواندا  

ًتأثري وسائل اإلعالم يف معظم املجتمعات املعارصة، نحتاج إىل أن ننظر أيضا إىل األرضار األكـرث 

 الناضـجة تحـت ظـروف ”الحرة“التي ميكن أن ترتبط بها حتى وسائل اإلعالم ) أو خفية(دقة 

ون ، الـحـظ املفـكـرون االجتامعـيـ وحـتـى اآلنTocquevilleـمـن توكوفـيـل . تاريخـيـة مـحـددة

 .التوازن املعقد للنفع والرضر االجتامعي املرتبط مبؤسسات اإلعالمية القوية

 رؤى مبكرة

 من املغري القول إن يف املجتمعات التي فيها مؤسسـات اإلعـالم حاسـمة يف الحيـاة اليوميـة،

ً فإن نقص مـوارد اإلعـالم هـو، ببسـاطة، نقـص مـوردا أساسـيا ، ويف هـذ   الحالـة لـن يكـون هً
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ًملرتبط خفيا عىل اإلطالق؛ سوف يكون غيابا ألداة واضحة للعيشالرضر ا لكن هذا التحليـل ، . ً

،فإنه ال يغطي )انظر الفصل الخامس: تنظيم السياسة(بالرغم من أهميته يف سياقات محددة 

ِمـن املثـري لالهـتامم، إن محلـل عرص . شكال أكـرث دقـة مـن الـنقص املـرتبط بوسـائل اإلعـالم ُ

 يف تأريخـه لتـأثري Neal Gablerنيـل جـابلر . ًل هـو الـذي رأى هـذا واضـحاالتليفزيـون األو

 أال ”عـىل النقـيض،:”تقديس االكـامريا“التليفزيون والسينام عىل املجتمع األمرييك، يكتب عن 

راؤل فـانجيم . ”أعمق شكل من الفشل يف دولة الرتفية] هو[ًيكون يف الفيلم، أال يكون معرتفا 

Raoul Vaneigem يف جامعة املوقفيني مـن املنظـرين والنشـطاء يف سـتينات فرنسـا ، عضو

ً مرتبط بها ارتباطا وثيقا، يضع النقطة األكرث حدة Henri Lefebvreالتي كان هرني ليفبيفر   ً

آلية  اغرتاب الُفرجة تسيطر عىل مثل تلك القوى لدرجة إن الحياة الخاصة تصل إىل درجـة “: 

  .  ” من الُفرجةأن تصبح معرفة بوصفها املمنوعة

ًتشري صياغة فانيجيم إىل يشء أكرث دقة من إن وسائل اإلعالم تضفي شكال جديدا مـن املكانـة 

 ـهـي إن الحـيـاة اليوميـة يف املجتمـعـات الوـسـاطية Vaneigemنقـطـة فـانيجيم . االجتامعيـة

ًتصبح معرفة من حيث النقص املـدرك حـديثا َّ ة يصـبح تعريـف الحيـاة اليوميـة بإنهـا عاديـ. ُ

ً املؤكـدة أليـا مـا يقـدم يف ”الكاملـة“، أي، من خالل الرجـوع إىل الحالـة ”فحسب“: فحسب 

 .املشهد 

 مـن خـالل وسـائل -، كام تفهمها املوقفية، هـي العـرض اليـومي”الفرجة“            

عـىل النقـيض، أطبـق .  للسلع املستهلكة التي تؤكد قيم الرأسـاملية-اإلعالم أو غريها

للقيمة ) ن الحياة اليومية أصبحت معرفة من حيث النقص التأسييسإ(فكرة فانجيم 

: األكرث عمومية يف أصل رشعية وسائل اإلعالم املعارصة باعتبارها مؤسسات اجتامعية

 ). انظـر الفصـل الثالـث( وسائل اإلعـالم أعـىل مـام لـيس فيهـا ”يف“قيمة كل ما هو 

تقارها للتغطية اإلعالمية، وافتقارها َّمن هذا املنظور، تصبح الحياة اليومية معرفة باف

 : نحتاج إىل تقييم ادعاء فانجيم. ًإىل أيا ما كان يجعل الحياة مالمئة للتغطية اإلعالمية

 



137 
 

طـرق “لكن هذ ال يعنـي تجاهـل قـدر .هناك أنظمة تقييم ممكنة متعددة يف الحياة اليومية

واملسـتمدة مـن توجيـه اسـتهالك ، )إميل دوركـايم(”التمثيل التي تم التوصل إليها يف العموم

 . ًسوف أتطرق الحقا لتبعات انتشار وسائل اإلعالم الحديثة. وسائل اإلعالم عرب جميع السكان

الرغبة يف أن تكون وثيقة الصلة أو جزء من بعض العروض البارعة التي متثـل العـامل             

يف ) ًوالتقديم اإلعالمـي عمومـا(ولكن الغرس العميق العاملي للفرجة . االجتامعي ليس جديدا

ًالحياة اليومية يظل تناقضا تصنيفيا، أو فجوة بني العوامل التي متثلها وسائل اإلعالم وبني تدفق  ً

 الفجوة سدها باستمرار، وحتى اآلن، بسـبب إنهـا مسـتمدة مـن هتتطلب هذ. الحياة اليومي

هـذا الفهـم أو . ً، وال ميكن أبدا شـغلهاًاالنقسام الدائم للعامل ضمنيا يف عالقاتنا بوسائل اإلعالم

ًالنقص ميكن أن يكون قوة مولدة عكسيا يف الحياة االجتامعية ِ ُ. 

كام رأينا يف الفصل السابق، تصف كارين كنور دور الصور اإلعالميـة يف املجتمعـات املعـارصة 

ليل النفيس ال نحتاج لتتبع كنور يف االعتامد عىل التح. ”هياكل من الغياب تتكشف“باعتبارها 

 األرضار هً لندرك إنها التقطت جيدا املشـاركة املفتوحـة أمـام الجميـع يف هـذLacanلـ الكان 

 املتأصلة يف حياة املجتمعات التي السلطة الرمزية الواسعة فيها مركزة يف املؤسسـات املسترتة

ل اإلعـالم تكـون ًرغم إن أحيانا رغبة التعـرض لوسـائ(ًنحن ال نتورط كثريا يف الرغبة . اإلعالمية

تنـاقص : وال يف النقص الذي يبدو إن حضـورنا يف وسـائل اإلعـالم يعوضـه ) حقيقية مبا يكفي

ًقليل ال ميكن الهروب منه أبـدا إال إذا أعـدنا تعريـف الحيـاة اليوميـة متامـا، أي وفقـا لألطـر  ً ً

 املسترتةار  الشهري لألرضCobb وكوب Sennettبالتوازي مع تقدير سينيت . املرجعية البديلة

حتـى (ًللطبقة والذي هنا محدد متاما طاملا إن السابق يتضمن الشعور بالنقص الذي يتطلـب 

 أعـىل“ًتعلم أيا مـا كـان لـدى هـؤالء الـذين يف مكانـة طبقيـة ) إن ال ميكن إشباعه من خالل

سـنا  أو باألحرى طريقتنا بأكملها يف العيش مع وسائل اإلعـالم وتوجيـه أنف–وسائل اإلعالم . ”

 ولـكـن ال ميـكـن إـشـباعه ـمـن ( وباملـثـل تحفـيـز الـشـعور ـبـالنقص اـلـذي يتطـلـب –بواـسـطتها  
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واألهم من ذلك، يـؤثر هـذا الـنقص . التضمني يف العامل املشكل بواسطة وسائل اإلعالم ) خالل

عىل الجامعات االجتامعية بشكل مختلف، بسبب إنه يقرتح عرضا مـن االعـرتاف االجتامعـي، 

 .    ًب عديدة موزعة توزيعا غري متكايفءمنفعة ألسبا

قد تكون أحد الطـرق مبثابـة مقدمـة للمعركـة . هناك طرق كثرية لتتبع هذا النقص            

السيام تليفزون (عىل تعريف الحداثة الوطنية يف الربازيل التي عمليات وسائل إعالمها القوية 

 ”عـىل حافـة“ا بـالعيش بالكـاد تخلـق بالنسـبة لكثـري مـن السـكان إحساسـ) Globoجلوبو 

اآلخر سيكون مالحظة كيف قد تشعر الجامهري يف الهند، بلد املتناقضات الكبرية من . الحداثة

ًالرثاء والفقر وصناعة أفالم قوية تحتل املركز الثاين عامليا،  باملسافة الكبـرية بـني العـوامل التـي 

يف فرنسـا، بـالرغم مـن إعالمهـا العـام . ”مكتـوبني يف فـيلم“تقدمها بوليود لهم، كام لو كـانوا 

ًالقوي، فإن الكثري من الحياة االجتامعية غري مرئيـة بالنسـبة لوسـائل اإلعـالم السـائدة، وفقـا 

ـوج   ـر بوـنـدي بـل ـرئيس تحرـي ـدو Bondy Blogـل ـو اـب ـة الـسـويرسية ـل  الـتـي أنـشـأتها املجـل

L’Hebdo خالل أعامل الشغب يف مدينـة بـانيلو Banlieue اتحـدى أي “ : 2005 يف بـاريس

من املوضوعات التي تغطيها بوندي بلوج يف أي مكان يف وسائل اإلعـالم % 10شخص أن يجد 

 .”الفرنسية

ً عاما يف تتبـع هـذا الـنقص يف العمـل امليـداين مـن 15ُيف اململكة املتحدة ، بدأت منذ             

أحد الذين تحدثت معهم . يةخالل التحقيق يف قصص الناس عن عالقتهم بوسائل اإلعالم اإلعالم

 عاملة طباعة يف منتصف العرشينيات، تحـدثت معـي حـول وجودهـا يف Debbieكانت ديبي  

 وجـودي Richard عنـدما بالصـدفة كـان ريتشـارد Liverpool Dockمنطقـة ليفربـول دوك 

Judy ًخاـصـة فـقـرة التوقـعـات الجوـيـة( مـقـدما برـنـامج املجـلـة التليفزيونـيـة الـشـعبية آـنـذاك (

اسـتمتعت برؤيـة ... هل تعتقـد، كنـت أتسـاءل إذا مـا كنـت سـأظهر يف التليفزيـون“: ورانيص

اديري القناة ! أمي أرسعي... كنت أقف هناك! سأظهر عىل التليفزيون! ذلك،والتفكري، يا للروعة

ـاك! ـعـىل الطـقـس ـإن ”تعلـمـني كـنـت أـقـف هـن ـاس، ـف ـد ـمـن الـن ـديبي ـكـام للعدـي   بالنـسـبة ـل

 Coronationة ألطول مسلسل بريطاين معروض مثل شارع كورونيشـني  زيارة األماكن الخارجي
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 Street) أغلقت الفجوة بني عامل اإلعالم والعادي ، عىل ) إنه اآلن مغلق للعامة: آنذاك ممكن

إنـه لـيس مجـرد أي مكـان يف التليفزيـون اآلن، إنـه يف الواقـع مكـان ذهبـت “: األقل للحظة

 بعض الزائرين اآلخرين لشارع كورنيشن عربوا عـن رغبـتهم ”.إليه،لقد وقفت هناك يف الواقع

يف التعرض لإلعالم بطريقة أكرث مبارشة، عىل سبيل املثال بيـرت، عامـل يف مطعـم، يف منتصـف 

 ً:العرشينات أيضا

لكـنهم مل ].يف شـارع كورونيشـن[ًألكـون قريبـا ]...رشكة إنتـاج تليفزيـوين[اقرتبت من جراندا 

ً، وطلبـت ورقـة، أو شـيئا مـا ]محـل يف الربنـامج[ فقط الذهاب إىل كـابنيمل أعبأ،...يسمحوا يل

أعتقـد أننـي .أن أكون عـىل التليفزيـون فقـط ملـرة. وخرجت، مل أكن أود التحدث أو أي يشء

 .    ًسوف أكون سعيدا وقتها

 يف التليفزيـون كعضـو مـن talk showًتـأثري الـذهاب الحقـا إىل برنـامج حـواري  يفرس بيـرت

كنـت ...ً أصبحت مختلفا متاما اآلن عام كنت معتادا عليه”: من حيث مقابلة التحولالجمهور

ًهادئا جدا، مل أحلم أبدا بالعمل يف بار  ههـذ. ”أنا يف الهـواء الطلـق اآلن، أحـدث أي شـخص...ً

 Priest لوسـائل اإلعـالم تتوافـق مـع دراسـة باتريشـيا بريسـت املسـترتةالتتبعـات لـألرضار 

Patriciaشـاركني يف الـربامج الحواريـة، وتعطينـا نقطـة انطـالق مفيـدة لفهـم عـوامل  عىل امل

ًليس فقط كصيغة رضورية اقتصاديا لصـناعة اإلعـالم، : املشاهري، وإعالم الواقع بطريقة أوسع

 . ًولكن كشكل اجتامعي يقدم نوعا من االعرتاف من خالل املشاركة

 ”الرغبـة يف الحـيك“. ً لوسـائل اإلعـالم جـديارتةاملسـتهناك أسباب وجيهة ألخذ األرضار             

،لـيس ألن Adriana Cavareroحاجة أساسية لإلنسان، كـام يقـول الفيلسـوف أدريـان كافـاريو 

البحـث “لدينا نفس كامنة هناك لنعرب عنها، ولكن بسبب الرغبة الفريـدة لكـل وعـي مجسـد يف 

ن ذواتنا القابلة للحيك هي، وكام كانـت، بالنسبة لكافاريو، فإ.  يف القصة”عن تفرد هويتة الخاصة

َمصدرة يف الخـارج ؛ مـن خـالل عمليـة تبـادل الحـيك مـع األخـرين  املسـترتةلهـذا فـإن األرضار . ُ

َاملؤسسة يف املجتمعات الوساطية من خالل عالقتنـا عـن بعـد مبؤسسـات الرسد الكـربى  وسـائل (ُ

  هلنطاق يف التاريخ ببعض من مثـل هـذوقد متيزت كل املجتمعات واسعة ا. ليست تافهة) اإلعالم
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ً، اعتامدا عىل كيفية تكوين موارد رسد املجتمع، ولكن هـذا الرضر أكـرث بـروزا املسترتةاألرضار  ً

 .يف املجتمعات التي األعلمة فيها مكثفة

ًمحاوـلـة إـشـباع اـلـنقص الـضـمني يـجـرب الـنـاس ـعـىل االتـصـال، وأحياـنـا الرصاع، ـمـع             

هنـاك تـعـاطف . ؤسسـية الكبـرية يف ظـل السـلطة املركـزة عـىل اإلنتـاج الرسديالعمليـات امل

ًحقيقي مع قصص الناس الذين ذهبوا لشاشات التليفزيون لتقديم حياتهم لألخـرين، وبعيـدا 

. ُعن كونهم أشبعوا، وأنهم وجودا أنفسهم مترضرين من التعرض للجمهور الذين استقبلوهم 

ـ ـديث اـل ـدير الـح ـالنظر إىل التـق ـعـب ـون واـق ـل تليفزـي ـارك يف مسلـس ـه مـش ـوذ (ذي يقدـم املنـب

Castaway ( الذي أخذ مجموعـة مـن 2000أذيع عىل شاشاة هيئة اإلذاعة الربيطانية يف عام 

 يف األرخبيل الخـارجي للسـاحل الشـاميل Taransayالناس إىل جزيرة غري مأهولة يف تارانايس 

ًنـا جانبـا خالفـات املجموعـة العديـدة خـالل إذا نحي. ًالغريب لربيطانيا ليك يعيشوا هناك عاما

 األسـايس كـان عـدم عدالـة Ron Copseyالعام املعني، فإن الشغل الشـاغل لــرون كـوبيس 

 :عملية التمثيل يف حد ذاتها، ومنظور هنا يف حكمه لكيف كان يعامل األخر

ملصـورة أحد األطفال رسق بعض الحلوى من غرفتي وا. حادثة يف تارانايس ظلت عالقة بذهني

رفضت، وبـررت ذلـك بـإن إذا الربنـامج نرش إن الطفـل . طلبت مني إجراء حوار أمام الكامريا

فأخربتني إننا عندما جئنا إىل الربنامج وافقنا عىل إن . حرامي، فستكون العواقب  وخيمة عليه

أدهشـني عـدم اكرتاثهـا مبصـلحة . ،أبلغـوين بـذلك”إنـه تعاقـدي“: كل يشء قد يكون مسجال

  .  الطفل

هناك مثن مقابل محاولة إشـباع الـنقص النـاتج عـن عالقاتنـا املنقسـمة بوسـائل اإلعـالم، وهـو 

.  بصـورة عميقـة”غـري املتامثـل“تعريض تدفق حياتنا بأكمله إىل عمليـة صـناعية مـن التمثيـل 

عندما يفعل الناس ذلك، فإنهم يواجهون الطبيعـة الحقيقيـة للعمليـات اإلعالميـة، التـي كانـت 

هذا االكتشـاف املفـاجيء لحقيقـة العمليـة اإلعالميـة الحظتـه يف عمـيل . ًة عنهم سابقامحجوب

الرغبـة املعـارصة . امليداين املبكر عىل املحتجني الذين تم متثيلهم ألول مرة يف حياتهم يف األخبـار

. يف الشهرة أو التعرض لوسائل اإلعالم هي أكرث تعقيدا بكثري من البحث عن اعـرتاف موضـوعي 

 وأساسها يف االنفصـال الحقيقـي املتأصـل يف الرتكيـز -الطبيعة املركبة لعدم املشاركة ا مل ندرك إذ
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 لن نستطيع فهم كيفية ترصف هؤالء األشخاص عدميو املشاركة -املؤسيس عىل اإلنتاج الرمزي 

         . مع األرضار الجديدة البعيدة عن اإلخفاء، بالطبع إنهم يعانون يف املشهد العام الكامل

االبتكار يف برامج إعالم الواقع الربيطانية هو دمج ردود فعل الشخصيات يف التغطية             

 The Onlyاإلعالمية يف الربنامج نفسه، كام حدث مع سلسلة  السبيل الوحيد هـو إسـيكس 

Way is Essex عىل محطة 2011 الذي أذيع يف عام )ITV2( والذي يبدو أنه مستوحى من ،

مشاهري األخ ( ، نجمة برنامج Jade Goodyقة ردود األفعال التي ظهرت فيها جاد جودي حل

 .، نعرض مبزيد من التفصيل حالة جاد جودي2007املثرية للجدل يف عام ) األكرب

  جاد جودي)1-4( إطار

أحد األمثلة املثرية للعمل من خالل األرضار املسترتة لقوة اإلعالم كان حياة جـاد جـودي يف 

الـذي أذيـع يف اململكـة املتحـدة، يف عـام ) األخ األكـرب(إلعالم، أحد املتسابقات يف برنـامج ا

 التي تم طردها قبل نهاية العرض وتعرضت لعملية تشويه سمعة كبـرية يف صـحافة 2002

 .التابلويد الربيطانية

عدة             بدال من االنسحاب من اآللة اإلعالمية، ذهبت جودي أعمق، ونجحـت مبسـا

وكالء أعامل ماهرون يف إعادة تقديم نفسها كشخصية مشـهورة، مـام أدى إىل اختيارهـا يف 

، وأدت ترصيحاتها العنرصية يف الربنامج ضد أحـد 2007برنامج مشاهري األخ االكرب يف يناير 

 إىل ضـجة كبـرية وفضـيحة سياسـية دوليـة Shilpa Shettyمشاهري بوليوود، شيلبا شـيتي 

ل لقطات مقتبسة منهـا بـني الجاليـة الهنديـة عـرب اليوتيـوب، نـتج عنهـا عندما جرى تداو

 الرد Gordon Brownعاصفة من االستهجان كان عىل املستشار الربيطاين جوردون براون 

 .عليها خالل زيارته الرسمية للهند مام أجرب جودي عىل مغادرة العرض

ة الورقيـة مـن سـريتها الذاتيـة  لسـحب الطبعـه            أدت كارثة العالقات العامـة هـذ
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وألن . إىل الهنـد” تكفـري“وأنتجت محاولة أخرى إلعادة شهرتها بصعوبة بالغـة عـرب رحلـة 

وسيلتها الرئيسية لتقـديم نفسـها كانـت بـرامج إعـالم الواقـع ظهـرت جـودي يف النسـخة 

 عليهـا ، حيـث كـان)Big Bossالـرئيس الكبـري(الهندية من برنامج األخ الكبـري، واملسـامه 

تحمل أن تخربها الجامهري بتشخيص حالتها املرضية، وإصابتها برسطان عنق الرحم يف سن 

رمبا عند هذه النقطة مل يكن هناك مفر من مسارها نحـو مزيـد مـن . الـسابعة والعرشين

التعرض للجمهور متحملة فرتة شديدة العلنية خـالل إصـابتها مبـرض عضـال، مـام أدى إىل 

رئـيس ( والتي بعث فيها نفـس السـيايس الربيطـاين 2009 عامة يف أبريل تشييعها يف جنازة

الذي كان قد أدان عنرصيتهـا سـابقا منـذ ) الوزراء الربيطاين جوردون براون يف ذلك الوقت

 .أقل من عامني بتعازيه

            القسوة الناتجة من محاولة إشـباع الـنقص املتضـمن يف األرضار املسـترتة لوسـائل 

الثمن الذي دفعتـه جـودي، كـام . م كانت مكشوفة بصورة كاملة يف حياة جاد جودياإلعال

سـمحت “، مقابـل إنهـا 2006عربت عنه يف آخر صفحة من سـريتها الذاتيـة الصـادرة عـام 

ًكان باهظا جـدا” ]ها[للجميع برؤية كل جوانب حياتيـ بالتأكيـد باهظـا مبـا يكفـي ليثـري : ً

 .اإلعالم يف اليومية الحياة، التي نعود يف الفصل الثامنتساؤالت أخالقية حول دور وسائل 

 فقدان الراوي الشخيص Walter Benjaminمنذ مثانني عاما، رىث والرت بنيامني         

َيف عامل مشبع باملعلومات الفورية والالفت أكـرث اليـوم هـو انتشـار منـوذج التقـديم . ُ

 العنف الرمزي املتأصل يف األسلوب الذايت الذي يهدد بتعريض الناس يف مرحلة ما إىل

يف محاولـة ألن يكونـوا القصـة، ويعيشـوا ). وسائل اإلعـالم(التصنيعي لتقديم الحياة 

ـاءات“داـخـل  ـي ”فـض ـاركون يف الرسد اإلعالـم ـد املـش ـي، يفـق ـام اإلعالـم ـأها النـظ   أنـش
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يكمـن يف يصـبح االنقسـام املجـرد الـذي : السيطرة عىل قدرة معرفة ما هو األكـرث قربـا لهـم

 .وعلني ًاملسترتة لقوة اإلعالم متحققا كأمل مبارش  األرضار

عالوة عىل ذلك، وكجزء مـن العمليـة نفسـها، تصـبح مجـاالت واسـعة مـن الثقافـة             

ً النقص الذي نحن جميعا موضـوعني فيـه عـرب موقفنـا ”تلبية“الشعبية مدفوعة بالحاجة إىل 

يتـداخل هـذا الـنقص مـع الرصاعـات العامـة عـىل . طيةيف مجتمعات وسا' ”عاديني“كأعضاء 

االعرتاف التي متيز املجتمعات املعارصة، ويعني التقسـيم الطبقـي مـن االعـرتاف االجتامعـي 

األوسع  إن الرغبة يف االعرتاف القائم عىل وسائل االعالم منقسم اجتامعيـا أيضـا، يف بريطانيـا 

لواقـع، ومـع ذلـك، تنـتج األرضار املسـترتة مـن خـالل إعـالم ا. عىل األقل عىل حسب الطبقـة

تحقيـق “ أشـكاال مـن Axel Honnethمـا يسـميه أكسـل هونيـث  (”حلوال“لوسائل اإلعالم 

الذي يتقاطع مع الضغوط األدائية األشـمل يف سـوق العمـل واالرتفـاع العـام ) ”الذات املنظم

 .للفردية التنافسية

 اإلعالم الرقمي كدمقرطة؟

قول إن كل هذا قد تغري يف عرص اإلنتاج اإلعالمي الرقمي الذي ميكن فيـه ولكن بالتأكيد، قد ت

ًألي شخص أن يكون منتجا إعالميا ؟ يف الواقع ، أمل يحـول انفجـار إعـالم الواقـع يف حـد ذاتـه 

محتوى جداول البث اإلعالمية؟ ماذا لو كنا حقا نـرى أنفسـنا اآلن مـن خـالل عدسـة وسـائل 

 يف بريطانيا تعني، دون شـك، إن “ شخص عادي “ا كانت عبارة اإلعالم؟ منذ خمسة عرش عام

، تحدثت معـه يف عـام Louiseأحد املتظاهرين للمرة األوىل، لويز . ليس لديه تجربة إعالمية

نحن مجرد أشخاص عاديون ليس لدينا تجربة مع وسائل اإلعالم أو االحتجاجـات “:  قال1996

كل األشياء املثرية يف التلفزيون تحـدث “ ، Rachel؛ وبكلامت شخص آخر، راشيل ”أو أي يشء

  كموقـع  Facebookهل تغري كل يشء اآلن؟ قـد يـرى الـبعض الفيسـبوك . ”ألشخاص آخرين

؛ ”نشوة االتصـاالت“ Baudrillardمفرط يف واقعيته، حيث يواجه الشباب ما اسامه بودريار 

  قـد غـري فهـم النـاس لحـدود وقد يقول البعض اآلخر إن إعالم الواقع يف جميـع أنحـاء العـامل
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الشبكة مبادرة تسويقية تتيح ملواقع الويب املختلفة اإلعالن والرتويج عن األنشطة التي يقـوم بهـا  

األعضاء عرب ملفاتهم الشخـصية يف الفيـسبوك يف صـورة إعالنـات إجتامعيـة تهـدف للتـسويق عـن 

 .)4(  منظم22000وفمرب بلغ مجموع املنظامت والهيئات املتصلة بالشبكة املنتجات، ويف ن

 : Facebook مبوقع الفيسبوك ستخدام إحصائيات اال-

 يف عـام ComScoreبلغ عدد املستخدمني للفيـسبوك وفًقـا للتقريـر الـذي أعدتـه رشكـة  

 127م السابقة بنسبة  مليون زائر، حيث وصف التقرير أن هذا النمو يزيد عن األعوا222 إىل 2008

ً نرشت شـبكة الفيـسبوك تقريـرا يفيـد بـأن عـدد األعـضاء الناشـطني 2009ويف يناير من عام  .)5(%

من مستخدمي شبكة الفيسبوك تجاوزوا % 50 مليون عضو، وأن أكرث من 150بالشبكة بلغ أكرث من 

الفيـسبوك ال ينتمـون مـن أعـضاء  % 70 اكرث من 2009مرحلة املدرسة والتعليم الجامعى، ويف عام 

  الخاص برتتيب املواقـع فيـشري املوقـع إىل alexa.comإىل الواليات املتحدة األمريكية، ووفًقا ملوقع 

نقره ولوج إليها باستخدام محركات البحث األخرى، كام أن % 5ًأن شبكة الفيس بوك تستقبل يوميا 

 ثانيـه 51ً دقيقة تقريبـا، و25ىل األعضاء يصل إ متوسط الوقت املستغرق لتصفح الشبكة من جانب

هذا وتشري إحصائيات موقع سـتيتكروب لعـام . للصفحة الواحدة حتى يتنقل إىل الصفحات األخرى

اً مليون زائر يومي72 أن عدد الزائرين للموقع يبلغ يتجاوز 2015
)6( . 

 : تسجيل البيانات -

تفعيـل ُمبجرد ولوج العضو إىل الشبكة والتـسجيل بهـا حينئـذ يطلـب منـه 

   كلمـة– الربيـد اإللكـرتوين –االسـم بالكامـل ( حسابه من خالل ملئ عـدة بيانـات 

 http://www.newyorker.com/archive/2006/05/15/060515fa_fact_cassidy.  
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 ؟هـل ماليـني مـن النـاس يشـاهدون ، هل ذلك بالفعل عىل التليفزيونالـلـهتعتقد ،و. فيديو

ذلك؟ ال تعرف،  برصاحة كان عيل يف نهاية املطاف التسجيل عىل الرشيط، ألنه كان يجعلنـي 

 .مستسلمة

مـا يجـري عـىل شاشـات التلفزيـون ومـا (مل تستطع ديبي جراء ربط موثوق به بني الـدولتني 

ذا مجـرد جـزء مـن هـل كـان هـ: ، وبـدأت يف التشـكيك يف حالـة التسـجيل)يجري يف البيـت

؟ الثغـرة املعتـادة بـني وسـائل اإلعـالم )مصنوع بالكامل خارج عـامل اإلعـالم(”الفيديو املنزيل“

َوالعامل العادي ال ميكننا التغلب عليها عرضا، إنها متضمنة بعمق يف االتجاهـات املتعلمـة، ويف  َ ُ َ َ

 حتى عن أي تجربة سـلبية وهذا بغض النظر. التفاوت اإلجاميل يف املوارد الرمزية يف املجتمع

 . املقتبسة سابقاCastawayمبارشة من الظهور يف وسائل اإلعالم، مثل قصة املنبوذ 

قد يتطلب  تزايد إعالم الواقع لعكس األرضار املسـترتة لوسـائل اإلعـالم تحـوال أكـرب             

بالنسـبة . تنـا عىل جـداول بـث تلفزيونا”الناس العاديني“بكثري من ظهور عرشات اآلالف من 

َلألرضار املسترتة لوسائل االعالم املشكلة ليس من خالل غياب أي فرد معـني مـن اإلعـالم، بـل  ُ

 األرضار يف االنقسـام هاملبادئ األساسية لهـذ: من خالل التكوين الكامل للمجتمعات الوساطية

. السـتهالك اإلعالمـيالدائم  للمساحات، واألوقات، والعوامل الثقافية لإلنتاج اإلعالمي عنها يف ا

. ًيتطلب عكس هذا الرتاتب الجغرايف  تكوين تشكيل جديد متاما من وسائل االعالم واملجتمـع

ًكام يتطلب أن يصبح معظمنا معتـادا عـىل أن يكـون مصـدرا منـتظام للمعلومـات املتداولـة 

بح كـام يتطلـب أن يصـ. عالنية، أو عىل األقـل أن يكـون عـىل معرفـة وثيقـة بهـؤالء املصـادر

معظمنا رواة للقصص باسمنا، أو عىل األقل لنـا رواة لقصصـنا ميثلوننـا عـرب الوسـاطات التـي 

موقع عـىل شـبكة االنرتنـت مشـاركني فيـه، أو مجموعـة نحـن (ميكننا أن نتصور التأثري عليها 

عـالوة عـىل ذلـك، يتطلـب ذلـك مـن معظمنـا أن ). نشطاء فيها، أو شبكة ميكننا التأثري عليها

. ًدا عىل الرتفية عىل األقل لبعض الوقت مبنتجات مـن خـارج املؤسسـات اإلعالميـةيصبح معتا

ولكـن . سوف يشري الكثريون إىل وفرة مقاطع فيديو الهواة عىل اليوتيوب كبداية لهذه الثـورة

ًمن النظرة اإلجاملية ليس هناك أي دليل عىل إن هـذه الظـروف الثوريـة مشـبعة عمومـا يف  َ ُ

  .مجتمع مثل بريطانيا
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إذا فكرنا يف الصيغ التي أصبحت مهيمنة يف إعالم الواقع الربيطاين عىل مـدار العقـد             

املايض، والتساؤل عام إذا كانت الناس قد اعتادت من خـالل ذلـك النمـوذج، عـىل أن يكونـوا 

سـواء إذا نظرنـا عـىل . رواة للقصص باسمهم، تشري الـدالئل يف االتجـاه اآلخـر بشـكل رئـييس

تيار املتسابقني، فإن عملية التحرير أو التفسريات الالحقة لألداء، والخالفات حـول السـلطة اخ

يف الواقع، عىل مدى العقدين املاضيني كانت األدوار الجديـدة التـي اسـتقرت يف إعـالم . وفرية

الواقع ليست أدوارا لألفراد كرواة قصص مفوضني، ولكن أدوار من أجل السيطرة املؤسسية أو 

 : األدوارهيف اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، تتضمن هذ. ة الحيك فلرت

َّالـاليئ يحكمـن األداء ) Susannah وسـوزاناTrinnyمثـل ترينـي (املضيف برنـامج الخبـري  •

وميكن أن يطلنب من املتسابقني قبول نصـيحتهن إذا كانـت لـديهم فرصـة السـتكامل التحـول 

  الصلة؛الذايت الذي يستند إليه العرض ذو

املعلق الخبري، مثل علامء النفس أو أخصـايئ بـرامج التغذيـة، الـذي يحكـم األداء عـن بعـد  •

 خالل فرتة العرض، دون التفاعل املبارش ، أو

عضو الفريق الخبري الذي يعلق عىل األداء بأثر رجعي، كام هـو الحـال يف برنـامج املتـدرب  •

The Apprentice :ات الرئيسية يف اململكة املتحـدة يف سلسـلة أنت مطرود التي تتبع الحلق

 ).املتدرب(

 خلقـت يف أوائـل التسـعينات أدوارا UK Video Nationعىل النقيض، برامج             

ومتيز التليفزيـون االنجليـزي بأشـكال جديـدة مـن . جديدة نادرة لرواة القصص الفردية

ية للتواصـل مـع الجامهـري  كوسيلة مثال”العادية“طرق التدريس التي تستخدم العروض 

ً ذاـتـا وليـسـوا ”الـنـاس الـعـاديون“بعـيـدا ـعـن دمقرـطـة وـسـائل اإلـعـالم، أـصـبح . الوطنـيـة

: ًموضوعا يف خطاب التليفزيون خالل العقدين املاضـيني يف اململكـة املتحـدة عـىل األقـل

 ويف . نـعـود يف وـقـت الـحـق إىل تـقـاطع ـهـذه العملـيـة ـمـع الليربالـيـة الجدـيـدة األـشـمل

 ً نفسه، يبدو طلب االعرتاف يف إعالم الواقع مكثفا، ومؤكـدا ملعقوليـة زعـم ألربتـو الوقت
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 ”.الهيمنة الحقيقية اليوم هي االستبعاد من سلطة التسمية“ إن Alberto Melucciميلويك  

نفس الشكوك رضورية فيام يتعلق بالعديد من االتجاهات األخرى التـي يبـدو إنهـا             

 ”النـاس العـاديني“ة السلطة الرمزية ولكـن ال ترقـى إىل إعـادة تشـكيل عالقـة تتحدى مركزي

كـل واحـد . املحتوى الذي ينتجه املسـتخدمون، واملـدونات، وحشـد املصـادر: بوسائل اإلعالم

منهم تطور مثري لالهتامم، ولكن إىل أي مدى هذا اإلنتـاج بـارز يف املشـهد اإلعالمـي ويتبعـه 

حد منهم ميثل إعادة تشـكيل للمـوارد الرمزيـة، متـاح إىل عـدد غـري أفرادا عاديني؟ هل أي وا

قليل من األفراد خارج أوقات االضطرابات السياسـية؟ كـام إن إمكانيـة إعـادة تشـكيل الرسد 

، ولكـن الرشوط Clay Shirkyًاملعارص كليا مثرية كـام أعلـن عنهـا كُتـاب مثـل كـالي شـرييك 

 .ا بشكل كاف حتى اآلن ، ناهيك عن تحققهااملسبقة إلعادة التشكيل مل يتم تحديده

 وسائل اإلعالم وتشكيل الخطاب العام 

ـة تـشـكيل األرضار املـسـترتة لوـسـائل اإلـعـالم للـعـامل  ـا يف ـهـذا الفـصـل بكيفـي اهتاممـن

بدأنا الفصل بكيف حفزت القوة اإلعالمية الشعور بالنقص عـىل املسـتوى . االجتامعي

اسمحوا يل اآلن باالنتقال إىل عواقب أوسع . لواقعالفردي وهو ما يعمل كوقود إلعالم ا

ًلست مهتام هنا بحاالت الرصاع الواضحة التـي تتحـدى . نطاقا عرب الحياة االجتامعية 

فيها وسائل االعالم السلطة القامئة مبارشًة، أو حاالت تقدميها العامل االجتامعي بطريقة 

ند األثـر االجتامعـي لوسـائل ويسـت. مخالفة بشكل واضح لخربة معظم الناس اليومية

 اإلـعـالم يف األنظـمـة الـشـمولية الـتـي ال تحـظـى بـشـعبية ـعـىل الرصاع بـشـكل واـضـح،

 وهكذا ال يخفى إنه باملثل يف التلفزيـون الربيطـاين خـالل الخمسـينات وحتـى أوئـل 

كـان هـذا عنـدما اسـتطاع .  مبني من الخارج بوضـوح”الواقع اليومي“الستينات كان 

ـامج Howard Marshallهــوارد مارشــال  ـدم برـن ـوت اآلخــرين ( ، مـق  Otherبـي

 People’s Homes ( أن يقدم تقريرا عن زيارتـه ألحـد األحيـاء الفقـرية يف نيوكاسـل 
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Newcastle :“ ّعندما نسافر إىل أماكن غريبة، غالبا مـا يحـاول معظمنـا تصـور املكـان الـذي ً

لفئة من الربامج مستندة إىل سـذاجة هذه ا. ”أعرف اآلن إن مخيلتي خذلتني... سنذهب إليه

من الصعب تصورها اآلن، عىل األقل يف بريطانيا، ولكـن تظـل تـأثريات وسـائل اإلعـالم األقـل 

 .وضوحا، أو املسترتة ، عىل العامل االجتامعي مهمة

ًالبعض يشري إىل وسائل االعالم عموما كمرآة تشوه العامل االجتامعي، ولكن قد تكون             

خذ عىل سبيل الطابع غري الرسمي التدريجي وتزايد . أثريات املسترتة لوسائل اإلعالم إيجابيةالت

التلفزيون واإلذاعة، . درجة انفتاح التلفزيون واإلذاعة الربيطانية منذ أواخر الستينات فصاعدا

يل كوسائل إعالم عادية لتمثيل الحياة االجتامعية، أثبتت إنها أدوات قويـة، كـام الحـظ سـكان

Scannell وذلك ”مجرد إمكانية الحديث عن“ يف دراساته الرائدة عن الراديو، لتوسيع مجال ،

. ببساطة من خالل مامرستهم العادية من تحويل حياة الناس اليومية إىل مرجعيـة اجتامعيـة

 للـربامج Josh Gamson األطروحة يف تقدير جوش جامسون هويتجىل إصدار محدد من هذ

 و لـقـدرتها ـعـىل جعـل حـيـاة األقليـات الجنـسـية منـظـورة talk showsكـيـة الحواريـة األمري

. البعض يقول إن مناذج العرض الذايت عرب اإلنرتنت تعمل بالطريقة نفسها: ”موجودة هناك”و

تأكيد الصور النمطية : ولكن كام انتهت دراسة جامسون فإن مثن هذا العرض قد يكون باهظا

 التفضيالت الجنسـية باإلضـافة إىل التهريـب يف التمثـيالت العامة و التسلسالت الهرمية حول

وعموما، كـام يـرى جمسـون، . ًالقياسية األخرى الغامضة، إن مل تكن سلبية يف تاثرياتها رصاحة

 حالـة محـددة هومع ذلك، هـذ. كانت نتيجة الربامج الحوارية عىل األقليات الجنسية إيجابية

اجات حول تأثريات وسائل اإلعالم املسترتة عىل العامل هل ميكننا الوصول إىل أي استنت. وصعبة

 ًاالجتامعي عموما؟

دعونا نسلم باألدبيات املهمة حـول كيـف تنـتج التقـارير اإلعالميـة أجنـدات             

بقـدر اهـتامم وسـائل اإلعـالم بتمثيـل العـامل : منتظمة معينة أو أطـرا للخطـاب العـام

َّاملطلعـني“اإلعالميـة يف تعريـف االجتامعي وحدوده، تشـارك املؤسسـات    ”الـدخالء”و”ُ

 َّدعونـا نسـلم أيضـا، ولكننـا سنضـع . يف الخطاب االجتامعي، ورمبا السيايس الدويل أيضا
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ًذلك جانبا يف الوقت الراهن، إن النتائج املرتتبة عـىل تزايـد سـحب االسـتثامرات مـن اإلنتـاج 

ل إىل املهن اإلعالمية الناتجـة عـىل أسـاس اإلعالمي عموما يف كثري من البلدان وتضييق الدخو

 العمليات املعينـة هـي ضـغوط رسديـة طويلـة األجـل متأصـلة نتيجـة هما تحت هذ. طبقي

للتفاوت يف توزيع السلطة الرمزية وذلك ضار مبا يكفي العتباره منفصال عن األرضار املسـترتة 

 هنـاك دالئـل عـىل إن هـذه بعيدا عـن االختفـاء يف الـعرص الرقمـي،. املمكنة لوسائل اإلعالم

 .الضغوط تتزايد

الحظنا يف إعالم الواقع نشوء السلطة التعليمية للمؤسسات اإلعالمية عرب العديـد             

امللـبس، و العالقـات العاطفيـة الجديـدة، والـزواج، وديكـور : من جوانب الحيـاة اليوميـة 

صية، ومنـع الجرميـة، والتعـايف مـن املنزل، والطبخ، وتربية األطفال، والعناية بالصحة الشخ

هذه السلطة الجديدة أفضل فهم لهـا لـيس ).  القامئة من الربامج ال نهاية لهاههذ(البطالة 

معظـم . االدعاء بإنهـا متتلـك السـلطة يف مجـال معـني“إنها نتيجة نية املؤسسات اإلعالمية 

يئة وطموحة وواسـعة الربامج التي ناقشناها، بعد كل شئ، ال تنتجها مؤسسات إعالمية جر

االنتشار، إمنا املؤسسات الصغرية واملستقلة املوجودة مـن خـالل بيـع صـيغ مـواد إعالميـة 

يف : تطبق تعقيدات أخـرى عـىل النطـاق عـرب الـوطني. للمؤسسات الكبرية و شبكات البث

 دورا ”القـرب الثقـايف“ Joseph Straubhaarالتلفزيون يلعب ما اسامه جوزيف سـرتابهر 

 يف التأثري عىل وسائل اإلعالم التي يستهلكها الناس، ولكن هذا القرب يعمـل يف كثـري رئيسيا

من األحيان عرب السوق التلفزيونية اإلقليمية عىل أساس اللغة املشرتكة أو التقـارب الثقـايف 

 الـرئييس للتـدفقات ”رأس املـال اإلعالمـي“مـن خـالل تشـكيل ) العريب العامل، ورشق آسيا(

عىل الرغم من هذه التعقيدات، السلطة . ن أي عالقة بسيطة بالسلطة الوطنيةاإلعالمية دو

األول، إنهـا رضوريـة، وهـو أثـر غـري مقصـود مـن . التعليمية إلعالم الواقع فعالـة لسـببني 

الحتياج املؤسسات اإلعالمية لكل من التجارة يف صيغ بـرامج رخيصـة ، ويف أن تجـد طـرق 

 الثـاين ، إنهـا . ”حفاظ عىل اهـتامم عـدد كبـري مـن السـكانميكن االعتامد عليها من أجل ال
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َ معتمد إعالميا داخل األسـطورة ”واقع“تحمل رشعية، وإعادة تقديم الحياة اليومية باعتبارها  َ ُ

 .األوسع للمركز الوساطي

ينـتج ) Eliasبتعبـري إليـاس (إعالم الواقع هو شكل فعال اقتصاديا ورنان اجتامعيـا              

صيغ إعالم الواقع مختلفة عـن التـاريخ الطويـل . ا رسدية من املادة الخام للحياة اليوميةصيغ

النـاس “من القصة اإلنسانية وأبواب املشاكل االجتامعية يف الصـحف ألنهـا تنطـوي عـىل أداء 

تعليم إعـالم الواقـع يقـوده االعتبـارات الرسديـة، وليسـت النيـة .  أمام جمهور كبري”العاديني

سلسلة منتظمة من املزاعم مفادها إن هذا النوع من العملية املعالجة ينجم عنـه : ةالتعليمي

مـن املسـلم بـه، . ِذلك النوع من النتائج بالنسبة للشخص الذي يظهر هذا النوع من املهارات

إن خرباء التعليم املنخرطني يف إعالم الواقع يجب عليهم تأدية املهارات بأنفسهم، األمـر الـذي 

 الهـدف -مصـالح وسـائل اإلعـالم . اطر، ولكنها ليست أقل سلطوية من أجل ذلـكيجلب املخ

 موجودة أينام ميكـن – مستمرة يف إمالء مواقف الحياة ”آلة الواقع“البسيط من الحفاظ عىل 

ونتيجة لذلك، يظهر املزيد واملزيد مام تقدمـه لنـا وسـائل . مامرسة تلك التعليمية دون إعاقة

كلة مسـبقا ملامرسـة ) كرشائح من الحياة اليومية  (”عيطبي“اإلعالم عىل إنه  َآخذة أشكاال مشَّ ُ

آليات معينة من الحكم و التأمل الذايت، وأشـكال منتظمـة معينـة مـن التحـول : ذلك التعليم

ًإعالم الواقع يجعل العامل االجتامعي تلقائيا يف تصويره الخاص، مقلصـا لغـات الوصـف . الذايت

 .”السلطة التعريفية”غطا تراكميا وثيق الصلة بـًاالجتامعي، ومامرسا ض

عىل سـبيل املثـال، أي رسد : ُبعض الروايات متنع تلقائيا باستخدام هذه العملية            

يرص عىل أن عمليات الحياة اليومية عموما ليست مثل األلعاب التنافسية التي لها نتائج 

ـهولة  ـرؤة بـس ـدرب (مـق ـرامج املـت ـ ،The Apprenticeـب ـري ـغ  Changingرف التغـي

Rooms ( واألجزاء املعكوسة بسهولة) استبدال زوجةWife Swap( ؛ أي رسد يرص عـىل

 و. ”كيـف نعـيش“أن أي مؤسسة أو وسـيلة إعـالم  لـديها املعرفـة أو السـلطة لتعلمنـا 

 تلـك التـي تعامـل الواقـع االجتامعـي عـىل إنـه : يف املقابل بعض الروايات يتم تشجيعها
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َمقدر بس هولة، واملنتجة الستجابات عاطفية قوية وفرصا واضـحة للتحـول الـذايت الـدراماتييك ُ

عـىل حـد تعبـري دراسـة برينـدا وـيـرب  (”سـيطرة فعالـة“والنتيجـة هـي مامرسـة . واملشـهدية

Brenda Weberالتـي تكـون محايـدة ) الربيطانيـة/ الرائعة عن عروض التحول    األمريكيـة

 . اجتامعيا بالكاد

ال نعرف حتى اآلن إىل أي مدى ترسخت النامذج واملراجع املقدمة من خـالل إعـالم             

َأعود إىل اآلليات املمكنة املستخدمة يف : الواقع يف السلوك االجتامعي األشمل يف بلدان معينة ُ

وسـوف . ال يزال إعالم الواقع شكال جديـدا نسـبيا يف املنظـور التـاريخي األبعـد. نهاية الفصل

مصريها عىل املدى البعيـد عـىل الدرجـة التـي تبـدو فيهـا األشـكال الطقوسـية تعـالج يعتمد 

ِاألرضار املسترتة التي تحدثها قوة اإلعالم وبالتايل توجه الناس يف عرض شئ من قبيل االعرتاف  ُ

 .االجتامعي

قـع عـىل مع ذلك، من املفيد أن ننظر إىل أبعد من الطريقة التي يؤثر بها إعـالم الوا            

العامل االجتامعي و النظر يف أشكال أخرى معـرتف بهـا منـذ أمـد أطـول مـن األرضار املسـترتة 

يف تقـديره الفريـد  (Bruno Latourهنـا قـراءة برونـو التـور . الناجمة عن وسـائل اإلعـالم 

مبجـرد أن ننظـر . للعالقات املسـترتة بـني الشـبكات والفضـاءات مفيـدة للغايـة) ”الحداثة”لـ

 موضوعة يف الفضـاء، فـإن إغـراء تبنـي تفسـري ”شبكات تكنولوجية“ اإلعالم باعتبارها لوسائل

الشبكات “: كام يكتب التور. وظيفي لكيفية ارتباط وسائل االعالم بالفضاء االجتامعي يختفي 

ُالتكنولوجية هي شبكات ملقاه يف الفضاءات، وال تحتفظ إال بعدد قليل من العنارص املتناثرة 

فهي ليست عاملية شاملة أو منهجيـة . فهي خطوط اتصال، وليست سطوحا. ماكنمن تلك األ

بأي حال من األحوال، عىل الرغم من أنها تبنـي سـطوحا دون تغطيتهـا، ومتـد طريقـا طـويال 

  والسبب إن لديها كثري من القواسـم -يفهم التور األفكار واملعلومات بنفس الطريقة. ”للغاية

و تـذكرنا . ”ون الكابل أكرث مام لديها قواسم مع األفكار األفالطونيةاملشرتكة مع شبكات تلفزي

 توزيـع مكـاين لألفكـار و -مالءمة استعارة التور بإن وسائل اإلعالم هي قبل كل يشء مكانيـة 

 .الصور
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وهذا يعطي حياة جديدة لرؤية قدمية مفادها إن وسائل اإلعـالم تصـل منهجيـا إىل             

وإن قيام وسائل اإلعالم بذلك ال سيام مع مصادر األخبـار . يبة منها جغرافيامصادر الرسد القر

أو املصادر السياسية الرسمية معروفا منـذ فـرتة طويلـة، ولكـن ذلـك لـيس ميـزة متأصـلة يف 

مع ذلـك  وطاملـا إن املـوارد املتاحـة لإلنتـاج اإلعالمـي تـنخفض بـال . الخطاب اإلعالمي عادًة

اإلفـراط يف وصـول جهـود : مـن اإلفـراط يف الوصـول تصـبح مهمـةهوادة، فإن أشكال أخـرى 

العالقات العامة الخاصة باملمثلني املؤسسـيني الـذين هـم مـن خـارج وسـائل اإلعـالم، ولكـن 

 الحجج ميكـن مـدها ههذ.  التي تقدمها وسائل اإلعالم نفسها”املصادر“قريبيني منها ، أو من 

قلـب تكنولوجيـات االتصـال الجديـدة مثـل نظـم عندما ننظـر إىل الـديناميات اإلقصـائية يف 

وسـائل اإلعـالم، يف أحسـن األحـوال، ). GISنظم املعلومات الجغرافية (املعلومات الجغرافية 

، هي شبكة مرفوضـة يف الفضـاء االجتامعـي مـن نقـاط رسـو محـددة Latourوبتعبري التور 

رضار املسـترتة لقـوة وسـائل بدأنا هنـا يف رؤيـة كيـف إن األ. مقرها يف تركيزات القوة الرمزية

َاإلعالم تتجاوز النقص الفـردي و تشـمل ميـزات منهجيـة لكيفيـة تشـكيل العـامل االجتامعـي 

 املمكنـة األخـرى غـري مرئيـة، وال ميكـن ”العـوامل االجتامعيـة“بالنسبة لنا جميعا، مام يجعـل 

افـة اإلعالميـة وميكن تتبع هذه الظاهرة من خالل عـدد مـن جوانـب الثق. تصورها، ومتثيلها 

 .املعارصة

 الشهرة والجرمية

الشهرة ليست ظاهرة . درسنا الشهرة يف الفصل الثالث من وجهة نظر إضفاء الطابع الطقويس

الشـهرة هـي أكـرث : طبيعية، حتى لو إن الشهرة واإلعجاب هام من سـامت أي مجتمـع كبـري

 . عمليا من العملية اإلعالميةنتيجة محددة من اهتامم السكان نظرا إىل أنواع الناس القريبيني
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 يف أن يرى إن هؤالء املشـاهري ”ُناس مزيفون“فشل تشخيص قديم للمشاهري بإنهم             

هم أيضا مركز نسبة ضخمة للغايـة مـن التفسـري الشـعبي الـذي يسـتمد صـداه مـن العجـز 

بالتـايل ال . عـالمباالعرتاف الحقيقي تحديدا، وهو جانب واحد من األرضار املسترتة لوسـائل اإل

املشاهري أشخاص حقيقيـون ميثلـون جوانـب مهمـة مـن . ”ال يشء“ميكن نبذ املشاهري كأنهم 

تم استباطها بشـكل ] التي[طرقا للترصف “املجال االجتامعي، إنهم ميثلون ما يسميه دوركايم 

 يف لكن جـوهر الحقيقـة يف تلـك االنتقـادات القدميـة املوجهـة إىل املشـاهري تكمـن. ”مشرتك

االستثناءات املتأصلة يف إنتاج املشاهري ملا ال ميكن تعويضه أبدا مـن ثـراء تفسـريي يف الثقافـة 

 من العامل االجتامعي مزدحم بصيغ عامرة بأنواع مختلفة من ”كثيفة الشهرة“الصيغ . الشعبية

ت املجتمع النقابات العاملية والحركات االجتامعية و منظام: الفاعلني الجامعيني أو التمثيليني

أخبار املشـاهري رخيصـة اإلنتـاج، وبالتأكيـد أرخـص مـن : االقتصاد السيايس حاسم هنا. املدين

يف حـني إن هـذه  ديناميـات . إرسال املراسلني األجانب إىل حروب أو حركات سياسـية بعيـدة

 فـإن ال . ثقافة الشهرة داخل البيئة اإلعالمية املتغرية اليوم”لصالح“منفصلة متاما؛ وتتعزز معا 

ـددون يف الرصاع  ـون مـح ـتخدمها العـب ـن أن يـس ـاهري أداة ميـك ـر إن املـش ـذا ينـك ـن ـه يشء ـم

مـع ذلـك نحـن مهتمـون ): انظر الفصل السادس(االجتامعي والسيايس نحو غاياتهم الخاصة 

 .بالتثبيت العام للشهرة كمرجعية يف الخطاب العام

ت املتحـدة األمريكيـة واململكـة املتحـدة  أصـبحت الواليـا. مثال آخر مهم هو الجرميـة            

مجتمعـات مرتفعـة يف معـدالت “ David Garlandوفقا لعامل اإلجرام األمرييك ديفيد جارالنـد 

 مبعنى مناقض إنها تتميز ليس بارتفاع معدالت الجرمية ولكن بارتفـاع التصـور للجرميـة ”الجرمية

تـوفر . الرسد اإلعالمي عـن العـامل االجتامعـيالناتج من ارتفاع الوزن النسبي املمنوح للجرمية يف 

ًمع مصادرها الرسمية الجاهزة، والضـعفاء، والضـحايا الجـاهزين للكـالم غالبـا، والـربط (الجرمية 

مصدرا جاهزا لالستخدام يف قصص وسائل اإلعـالم، كـام تقـدم  جـرائم ) املبارش بالرتبية األخالقية

 والفكرة ليست إن . ”حالة املجتمع والنظام االجتامعيمؤرشا إىل “ لوسائل اإلعالم ”الفتة“محددة 
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 خربتنا عنها، بل إن االختيار املنتظم لوسائل االعالم ”تؤسس“وسائل اإلعالم تخرتع  الجرمية أو 

: ”يضفي الطابع املؤسيس عىل خـربة الجرميـة“من قصص الجرمية لإلبراز أصبح لعقود عديدة 

، سـواء “يف متنـاول اليـد “حت من خالل وسائل اإلعـالم  لهذا وصلنا إىل إن خربة الجرمية أصب

وبعبـارة جارالنـد، و سـائل اإلعـالم يف الواليـات . كانت مامرستها يف يف الواقع قريبة منـا أم ال

وفرت لنا بانتظام، فرصا يومية تلعب فيها بعواطفنا من الخـوف والغضـب املتحدة األمريكية 

 املأسسـة تزيـد مـن بـروز الجرميـة يف ههذ. من الجرميةواالستياء والولع  الذي يستفز خربتنا 

مع  وسائل اإلعالم التي من خاللها يتم إعادة . . .الحياة اليومية، كام تناغم  استجابة الجمهور

 .تقديم الجرمية  والتمثيالت الجامعية التي تؤسسها وسائل اإلعالم مبرور الوقت

 ”التوافـق“ي يصبحان ممتزجني معـا حـول الحكومة ووسائل اإلعالم، الخطاب الشعبي والفرد

 النـاتج يضـفي الصـالبة ”تأثري التحول“. املقطوع من األسس الواقعية التي تلمح إليها خطابيا

عىل أنواع معينة من الحقائق والشخصيات يف املشهد االجتامعي، وميكـن تتبعـه يف الواليـات 

نفسـه، مـا تحـت الرسد البـديل ويف الوقـت . املتحدة األمريكيـة واململكـة املتحـدة وهولنـدا

َالسطحي املجمل  َ إذن املسـألة . مطمـوس) من اإلفقار، والنضال، وعـدم التنشـئة االجتامعيـة(ُ

ليست فقط املشهدية املألوفة للعامل االجتامعي، ولكن عدم االختيـار ملـا هـو موجـود أمامنـا 

 .” الال مشهد“ منطق Nick Mirzoeffبالضبط، ما يسميه نيك مريزوف 

 هي األرضار املسترتة للعامل االجتامعـي التـي تـنجم عـن الرتكيـز املـرتاكم للسـلطة الرمزيـة يف هذه

ولكن مثـل هـذه األرضار ال ميكـن . ُاملؤسسات اإلعالمية عندما ترتك العملية اإلعالمية لتغذي نفسها

فيه للجرميـة هل يعكس التصوير اإلعالمي املبالغ . النظر إليها مبعزل عن القوالب املؤسسية األشمل

يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحـدة وأمـاكن أخـرى اسـرتاتيجية هجوميـة مـن الدولـة 

أو اسـرتاتيجية دفاعيـة ) Loic Wacquantلويـك واكنـت (الستخدام الجرميـة يف معاقبـة الفقـراء 

 لضـعيفة للدولـةالستخدام اإلجراءات املتصلة بالجرمية، من خالل وسائل اإلعـالم، لـدعم الرشعيـة ا

 ؟ ومبا إن الدولة الليرباليـة الجديـدة هـي املوقـع املعقـول )Garlandجارالند ( يف الحداثة املتأخرة 
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 ”إدارة“ًمتاما لكل من السياسة االجتامعية اإلقصائية والبريوقراطية الوطنية التي قـدرتها عـىل 

. ات الكامنـة يصـعب فصـلهااألحداث اليومية تعتمد بشدة عىل وسائل اإلعالم، فـإن الـدينامي

 .نعود إىل الليربالية الجديدة يف خامتة الفصل

 عمل محركات البحث

، حيث إن جميع املعارف العامـة يـتم ”األرضار“تربز بنية اإلنرتنت ونطاقها مشاكل أعمق من 

ناقشـنا يف الفصـل  . الوصول إليها، باضطراد، من خالل املامرسـات املسـترتة ملحركـات البحـث

الدور األسايس الذي تلعبه محركات البحـث اآلن فـيام يستوضـحه أي واحـد منـا حـول الثاين 

مسألة األرضار هنا معقدة ، ألن أجهزة الرتشيح التي تعتمد عليهـا محركـات البحـث يف . العامل

 ”مسـطح“حد ذاتها ال ميكن أن تعمل إذا كان فضاء معلومات الويب  الالنهايئ بشـكل فعـال 

لويب إىل أن يكون متفاوتا يف الطرق التي تولد اختالفات ميكـن تسـجيلها يحتاج فضاء ا: متاما

ميلها إىل البنـاء (تقيد طوبولوجيا الويب األساسية . ًإذا مل تكن يف متناول العنرص اإلنساين متاما

 حتى مبساعدة ”رؤيته“ما ميكننا ) من خالل تراكم املحاور والعقد مع أعداد كبرية من وصالت

 يفضل نظام تصنيف الصفحة الخاص بـجوجل لتقييم ما بنود البحـث التـي .محركات البحث

تحصل عىل رتبة أعىل من اآلخرين الصفحات التي لديها مزيد من الروابط لهم، وبالتايل تعزز 

بعـض .  الذي يضمن إن الصفحات الشعبية بالفعل تصبح أكرث شـعبية”املرفق التفضييل“آلية 

الباحثون مييلون إىل قضاء أقل وقت وجهـد للوصـول إىل نتيجـة ألن . اآلثار الرئيسية تيل ذلك

، وألن حجـم )”أفضـل“بدال من إنفاق املزيد من الوقت للحصول عىل نتـائج (مرضية لبحثهم 

يزداد أضعافا مضاعفة، فإن من املرجح أال ينظـر ) واالعتامد عىل محركات البحث(املعلومات 

ونتيجـة لـذلك، أي . تـائج البحـث الخاصـة بهـمالباحثون إىل أبعد مـن الصـفحة األوىل مـن ن

 مبني داخل جوجل أو أي مطور خوارزميات محرك بحث أخر، مالـك يكـن مكشـوف ”تحيز“

 .متاما، سيكون له تأثري متزايد عىل فضاء املعلومات الذي يظهر للمستخدمني
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 فقط اعـتامد العديـد مـن ليس: وهذا له عواقب عميقة عىل األخبار، عىل سبيل املثال         

مستهليك األخبار اآلن عىل محركات البحث، والصفحات الرئيسيةو تغذيات ملخصـات املوقـع 

 لفلرتة األخبـار وفقـا الختيـاراتهم الشخصـية، ولكـن الصـحفيني أنفسـهم RSS feedsالغنية  

 الكتشاف وتتبـع القصـص، والكتابـة، لـيك يصـبح Googleيستخدمون محرك البحث جوجل 

ة رائـدة يف محركـات ونتيجة لـذلك، كسـلط. حتوى الذي ينتجونه ميكن البحث عنه بسهولةامل

 ، إن هناك أسبابا وجيهة لتوقع إن Alexander Halavaisلكسندر هالفيس البحث، يالحظ أ

منطق وسائل اإلعالم وديناميات محركات البحث يعززان بعضهام البعض مبـرور الوقـت، دون 

 الرئيسـية عـىل ”نوافـذنا“ًأصبح األكرث بحثا عىل جوجل أحد : خطيط أي حاجة للتواطؤ أو الت

. العامل، واألكرث صعوبة هو أن نرى هذه القوى الهيكلية املسترتة ونكيف لها املامرسة العمليـة

ُ الـذي نختـربه واملتفـاوت مسـبَقا، حتـى إذا كـان ”للعـامل“وهذا له آثار عىل التوازن الجغرايف 

 .الفتةًممتدا يف مداه، بطرق 

ووفقـا . ومن ثم هنـاك نقـاش كبـري حـول سياسـة وأخالقيـات محركـات البحـث            

محركـات “لتقييم حديث حول النقاش العـام يف وسـائل اإلعـالم القدميـة والجديـدة، فـإن 

 قد تسكت النقاش املجتمعـي واقعيـا مـن خـالل إعطـاء مسـاحة أكـرب للممثلـني ”البحث

 كونها فضاء لحرية املعلومات، االنرتنت هي مسـاحة سـوق ؛ أبعد من”واملؤسسات القامئة

تتنـافس عـىل ) مدفوعـة مبحركـات بحـث متنافسـة(حيث أنواع مختلفة مـن املعلومـات 

ِاملنظـر القـانوين الرائـد لـورانس ليسـيج . االهتامم، رغـم كـل التفـاوت النـاجم عـن ذلـك َ ُ

Lawrence Lessig ـل ـب أـق ـائال إن الوـي ـك ـق ـاوز ذـل ـة ابتك“ يتـج ـةبنـي ـن ”ارـي ـة “ ـم بنـي

 السيطرة مستمدة من عوامل متعددة تشمل الكـود املبنـي منـه البنيـة هوهذ. ”السيطرة

األساسية للويب والقيود املحددة مسبقا عىل االستخدامات والتكييفات املتضمنة يف صلب 

ـل آي فــون  ـة iPhoneأجهــزة مـث ـات وواجهــات مســجلة امللكـي ـذي يفــرض برمجـي   اـل

 ا القـول إن تطبيقـات الهـاتف متثـل مجـاال رئيسـيا، كـام قلـت يف ميكننـ. عىل املستخدمني
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الفصل الثاين، حيث يجري إعادة تشكيل عاملنا التجريبي بطريقة تفيد كربي الرشكات الالعبـة 

 .دون تلك العاملة املفتوحة للعرض

كـام يقـول إذا كانت تلك االنتقادات لبنية االنرتنت املتطورة صحيحة، فإننا نحتـاج ،             

، املزيد واملزيد من األبحاث عىل التحيز الرصيح يف اختيار Richard Rogersريتشارد روجرز 

سياسة املعلومـات “كام نحتاج أيضا إىل . محتوى وعرض املواقع والبوابات عىل شبكة اإلنرتنت

 الذي  لتصبح مرئية يف العاملاملسترتة التي تكشف القوى التي تشكل معارك املصادر ”الخلفية

إننا عشنا ذلك [يوفر لنا تاريخ بحوث وسائل االعالم هنا شعور ديجافو. يظهر لنا عىل االنرتنت

 مصـادر األخبـار املهنيـة ”كـرثة محـددات“دراسات السـبعينات والثامنينـات عـىل ]: من قبل

لتغطية مصادر املعلومات أصبحت اآلن جذرية لتغطية مصـادر املعلومـات التـي يسـتخدمها 

حريـة “يف استهداف ) سياسني أو تجاريني(مبجرد أن نأخذ بعني االعتبار دور املسوقني . أي منا

 . للتأثري عىل أفعالنا، فإن الحاجة إىل سياسة معلومات تصبح ماسة ”املعلومات

 االستنتاج

. كنا معنيني مبارشًة بتأثريات وسائل اإلعالم عىل أنطولوجيـا العـامل االجتامعـي يف هذا الفصل،

 التي تؤثر عـىل األفـراد، والسـيام تـأثريات املسترتةء كبري من الفصل نظرنا يف األرضار خالل جز

عـىل اإلنرتنـت، ”مـاهو”انتهينـا إىل االنحـراف الخفـي لــ. وسائل اإلعالم عىل الفهم االجتامعي

مع ذلك يرتك الجـزء األول مـن الفصـل قضـية التحليـل . والديناميكية التي تنطبق يف أي بلد 

قدم جـزء كبـري مـن هـذا الفصـل للـدميوقراطيات . ال حل وهو ما أريد الرجوع إليه املقارن ب

اليربالية الجديدة مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة حيـث الرتبيـة االجتامعيـة العرضـية 

لوسائل اإلعالم الحديثة، والبحث املركز لوسائل إعالم الدولة الحديثة عـىل الرشعيـة يجمـع يف  

قد يحفظ ذلـك التعـايش أسـطورة : ترابطا متبادال بني مجالني مؤسسيني ضعيفنيتعايش قوي 

 ويف ظل تلك الظروف، تقدم لنـا وسـائل اإلعـالم . املركز الوساطي الكامنة يف املستقبل املنظور
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 يف السياسة الضيقة التـي، بـدورها، تعتمـد عـىل وسـائل ”حلولها“العامل االجتامعي التي تجد 

انخفـض ) مصـادر أملـه(، والعـامل االجتامعـي الـذي تاريخـه ”الواقعيـة“عيتها اإلعالم  يف مرج

يلـتقط املنظـر االجتامعـي األملـاين . بشكل كبري إىل تاريخ تقديرات اإلعـالم للعـامل االجتامعـي

 هـذا التحـول يف اسـتعارة الفتـة حـني يقـول إن وسـائل Niklas Luhmannنيكالس ليهامن 

 هـي بعـض ”القيمـة الذاتيـة“يف ميكانيكا الكوانتم، .  للمجتمع”يةبالقيمة الذات“اإلعالم متدنا 

 العددية ثابتة، مهام كانت التحويالت األخرى التي تحدث يف ”قيمتها“الخصائص املعينة تظل 

من خالل مجموعة معقدة من الضغوط، أهمها إعـالم الواقـع، تخـاطر . النظام املتضمنني فيه

 النشـاط االجتامعـي أو ”قـيم“رتايض لإلعـدادات، أو بعض املجتمعات بأن يكون وضـعها االفـ

ًالحقيقة االجتامعية التي حولها العمليات اإلعالمية متيل لالستقرار، نظـرا إىل تنافسـية اإلعـالم 

أيـديولوجيا : والنتيجة غري مقصودة، ولكـن لهـا كـل رصامـة األيديولوجيـة. ودينامياته األدائية

تثبيـت القـيم الليرباليـة  يف املسـترتةهل يكـون هـذا أحـد العوامـل .عرضية للعامل االجتامعي

 .                   الجديدة كإعدادات افرتاضية يف سياسة بلدان عديدة

ولكن بالتأكيد، سوف تستجيب، الناس قادرون عىل التفكري وإال سوف تقرتح علـيهم            

ء ًوكام أوضحت الدراسات الحديثة، مـاكرون خاصـة يف بنـابالطبع إنهم، ! ئل اإلعالم حينهاوسا

ولكن ،كام أكدت، لسنا معنيون هنا بأيديولوجية فهم نظـام الخطـأ أو االعتقـاد . إعالم الواقع

تنمـيط األفعـال واالنتـاج الـذي يحـدد : نحن مهتمون بيشء أكرث صـعوبة يف التحـول. املضلل

َاألشكال التي يقدم بها العامل االجتامعي، وبالتايل تضيق املرجعيات املتاحة للحديث اليومي ُ  .   

 ـعـن توـسـيع رادـيـو اململـكـة Paddy Scannellَإذا ـمـا ـكـان مؤـلـف ـبـادي ـسـكانل             

فالبـد أن .  لديـه القـوة”مجـرد القـدرة عـىل الكـالم”املتحدة يف منتصف القـرن العرشيـن لــ

 ،“مجـرد القـدرة عـىل الكـالم “يساعدنا عىل فهـم اتجـاه بحثـي يف االتجـاه املضـاد، وتقلـص 

 وبالـتـايل ـعـىل ـسـبيل املـثـال يف. ا ـملـا ـهـو موـجـود يف الـعـامل االجتامـعـي  ـمـام يقـيـد توقعاتـنـ

  هولندا، الحديث عن املشاهري ال يقدم بالرضورة دلـيال عـن التامهـي مـع املشـاهري، ومـازال 
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ًتقليدا لهم أقل مبارشة، لكنه يقدم دليال عىل كيف تكتسب أنواع معينة من السـلوك رشعيـة 

كة املتحدة والواليات املتحـدة عـروض التحـول التليفزيونيـة ال تنـتج وباملثل يف اململ. وتطبيع

أيديولوجية إيجابية للشخص، ولكنهم يحصلون عليها من خالل مامرستهم الطبيعيـة، تعطيـل 

عمليـة التحـول الكاملـة “ التي مل يتم تحويلها جسديا من خالل ”الذات الصالحة”أي معنى لـ

ً االجتامعية الجديدة بعيدا عن العضوية االجتامعية الرسـمية ُيف تلك البلدان، تخلق املعايري. “

حـول جـودة (القـيم  الجامليـة . ًولكن تضـبط جيـدا لرضورويـات الرسد يف االنتـاج اإلعالمـي

وعمليات التقييم والتوصية املستندة إىل الشبكات االجتامعية من املـرجح أن تـدعم، ) االنتاج

ال حاجة إىل نظام اجتامعي موحد لتعزيز . دة إىل الرتفية املعايري املستنهوال تطعن يف مثل هذ

 املعايري؛ فاتساقها، يف جزء منه، يرجع إىل الديناميات الكامنـة خلـف صـناعة هاتساق مثل هذ

والنتيجة هي مبدأ جديـد لألنطولوجيـا االجتامعيـة، القـدرة املفرتضـة لوسـائل . اإلعالم نفسها

 .    ”كيف تبدو األمور مع ماهو“يك املثرية للذكريات اإلعالم عىل التشكيل، وبعبارة بولتنس

تقـدم البلـدان التـي يظهـر فيهـا نطـاق .  ليست اإلمكانية الوحيدة للتغيـريهولكن هذ            

جديد من مؤسسات اإلعالميـة قـادرة عـىل تحـدي الحكومـة والنخـب الدينيـة، رمبـا ألول مـرة 

الكتابة حول إعالم الواقـع يف العـامل العـريب، كـام . ًا ً، منظورا مختلف)السعودية ،والصني(بفاعلية 

بسبب إن ادعاءات تليفزيـون الواقـع إنـه يقـدم الواقـع، فـإن سـتار “يالحظ مروان كريدي إنه 

عامل أنت الذي تـريس معـايريه بـدخول واقعـه املفـرتض باعتبـاره . ”أكادميي يفرتض عاملا معياريا

عمليـات اإلعـالم داخـل الصـناعة العـابرة للحـدود حيـث تولـد . ًحقيقة أو بأن تكـون متسـابقا

عـىل سـبيل املثـال األديـان املحافظـة (اإلقليمية معـايريا تتنـاقض مـع خـرائط العـامل املوجـودة 

، يحول نزع الجنسية الناتج مجال الرتفية إىل منطقة ابداع اجتامعـي )وااليديولوجيات السياسية

ًإن املعايري املستقرة يف هذا اإلعالم سوف تولد أرضارا هذا ال يستبعد إمكانية . ال ميكن التنبؤ بها ِ

خفية عىل املدى الطويل، إنه يكاد يتعارض مـع ديناميـات الرغبـة الفرديـة والرضر املركـز عـىل 

 ومع ذلك فإن هذا االنفتاح للخطـاب العـام مـن . ًالظهور اإلعالمي املذكور سابقا يف هذا الفصل
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 .لرصاع الشديد مثل الرشق األوسط يستحق نظرة عن كثبخالل أشكال اإلعالم يف مناطق ا

ويؤثر تعقيد مامثل . ًيجب أن تعرتف نظرية االعالم املوجهة اجتامعيا بكال النتيجتني            

 .       عىل عالقة اإلعالم املبارشة بالسياسة، وهو موضوع الفصل التايل
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 الفصل الخامس

 والسياسات الشبكية؟مجتمع الشبكة، 

 

 

 

 

ولهذا نشهد ثورة ...حولت البنية األساسية اإللكرتونية للعامل الكوكب بكامله إىل سوق لألفكار“

 .”ًحقيقية؛ السلطة تنتقل حقيقة إىل الناس

 Walter Wristonوالرت ريستون                                                                           

ًمتامـا ـمـع الطريقـة الـتـي ينـدمج بـهـا النـاس يف املجتـمـع سياـسـيا ] االنرتـنـت[ تتناسـب ال“ ً ...

وامتدادا لهـا، ] منط من املزج بني الربمجيات  [Syntopiaاإلنرتنت هي أحد أشكال السينتوبيا 

ًولكن الزالت تتكامل بشدة مع قنوات وعمليات االتصال األخـرى مـن االتصـال وجهـا لوجـه، 

 .   ”الوساطيواالتصال 

 Ronald Rice  ورونالد رايس James Katzجيمس كاتز                                         

ًإرساء الدميوقراطية عملية ديناميكية غالبا ما تظل ناقصة، وتنطوي دامئا عىل خطـر االرتـداد “ ً

   ”إىل الالدميوقراطية

 Charles Tillyتشارلز تييل                                                                               

ـل منتـصـف              ـة تعتـمـد ـعـىل افرتاـضـات يف أواـئ ـة املجتمعـي ـات الوظيفـي  كاـنـت نظرـي

ـا  أـصـبحت افرتاـضـات النـظـام االجتامـعـي : الـقـرن العرشـيـن، أـصـبحت اآلن قدمـيـة، أـيـنام كـن
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عية، والعمليات االجتامعية محدودة بحـدود الدولـة ًالواحد، واملتكامل متاما مع القيم االجتام

 Brunoشكك برونـو التـور  . تتحدى النظرية االجتامعية املعارصة هذه االفرتاضات. الوطنية

Latour ـة“  يف فكــرة ـم اجــتامع لالتحــادات ”االجتامعـي ـل، مقرتحــا عـل ً كموضــوع للتحلـي

sociology of associations  أو أسيسيولوجي associology . بالرغم من هذا أوضـحت يف

ُالفصول األربعة األوىل إن، بداية من االفرتاضات الدنيا حول النظام االجتامعي ً بالطبع بدايـة -ً

 تفسـريي للمجتمـع ، ”مركـز“من نقطة االنطالق الواضحة إن هناك تعددية يف القيم، ولـيس 

ط الجاذبة يف وسـائل  نستطيع تفسري كثري من الضغو– متامسك لعميليات اإلعالم ”مركز“وال 

وبهذا املعنى ميكـن إصـالح جوانـب تقـديرات املجتمـع . اإلعالم والحياة االجتامعية املعارصة 

 ً.وطنية عىل األقل اآلن جزئيااملبكرة، بالرغم من الحجج املختلفة وتحت ظروف انطالق عرب 

ًديـدة جـذريا لإلعـالم ولكن ماذا عن اإلمكانات التحويلية التي تنبع من امليزات الج            

الرقمي؟ ماذا لـو كـان اإلعـالم الرقمـي يتضـمن يف داخلـه أساسـيات لعـامل اجتامعـي جديـد، 

وسياسات جديدة؟ هـذا كـان أمـال لكثـري مـن الكتـاب املعجبـني بطبيعـة الـنرش االجتامعيـة 

ترافقت توقعات األشـكال الجديـدة مـن االتصـال السـيايس واالجتامعـي وحتـى . ”2ويب ”لـ

بالنسـبة لقـرن الطبقـة : ًسية جذريا مـع املوجـات السـابقة مـن التغـريات التكنولوجيـةالسيا

ويف النصـف قـرن . العاملة األوربية التاسع عرش،مثالً، تعلقت اآلمال عىل املنشورات السياسية

ً سـاخرا Vincent Moscoاملايض، تشوهت التقديرات لإلنرتنت مبا أسـامه فينسـنت موسـكو 

ولكن سواء بالغنا أم مل نبالغ يجب أن نعـرتف إن اإلنرتنـت مصـدرا عظـيام . ”الذروة الرقمية“

لالبتكار املؤسيس إلن مامرسات االتصـال الرقمـي، مـثلام كانـت الصـحف منـذ قـرنني مضـوا، 

 مثـل هـذه 2011ووضـعت أحـداث الربيـع العـريب يف . شكلت مـواردا مـع قـوة املؤسسـات

 .            النقاشات يف بؤرة االهتامم

ُتاملية أن تكون أشكال وسـائل اإلعـالم الرقميـة والبنـى األساسـية بحـد ذاتهـا وسـائل بنـاءاح ِّ 

ـة ـن التنـظـيامت االجتامعـي ـف ـم ـوع مختـل ـا يف - ـن ـة املـسـلم بـه ـز االجتامعـي   200 دون املراـك
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األول الحكومـات، . ً يشء ملهم سياسيا ، ولكن دعونـا نتـذكر يف البدايـة أمـرين–ًعاما املاضية 

اإلعالم، والرشكات، وحتى عنارص عديدة يف املجتمع املدين لديها مصـلحة مكتسـبة يف ووسائل 

موضـوع السـلطة ناقشـناها بالفعـل يف الفصـل  ( تجنب مثل هذه إعـادة التنظـيم األساسـية 

ً؛ الثاين، التنبؤات بالتغيري السيايس والثقايف استنادا إىل خصائص وسائل اإلعـالم متيـل إىل )األول

،ألن ”التـور”وهـذا لـيس، وفقـا لــ. األحرى عىل تقدير دقيق للعمليـات االجتامعيـةاالعتامد ب

ً الحيـاة االجتامعيـة املمكنـة رقميـا، ”قـوام“ غري موجودة، ولكن بسـبب تقـدير ”االجتامعية“ َ َ َ ُ

كـام سـوف نـرى يف الجـزء الثـاين مـن . ومواردها من االنخراط السيايس يظل قـابال للتطـوير 

ثـرية تشـري إىل تقيـيم أقـل تفـاؤال آلثـار وسـائل اإلعـالم الرقميـة عـىل الفصل هناك عوامـل ك

الكثري منها يعتمد عىل أي جـزء مـن العـامل، وأي قالـب مؤسـيس، وأي . السياسة الدميوقراطية

وسـوف يسـاعدنا فهـم هـذه العوامـل عـىل فهـم ملـاذا ظلـت املقولـة . سياق ثقـايف نناقشـه

ـتون  ــوالرت ريـس ـة ـل ـورب Walter Wristonالتكنوليربالـي ـيتي ـك ـك ـس ـابق ببـن  املرصيف الـس

والتي قيلت قبل اخرتاع الويب حتى اليوم بعيـدة عـن التحقيـق كعهـدها ) املقتبسة باألعىل(

 .ًدوما، وملاذا الحذر من االقتباس الثاين والثالث املذكور باألعىل رضوري

 أو  أو غرضـية، هوريـة،ليرباليـة، أوجم(بينام هناك العديد من النظريـات املتنافسـة             

لكيفية عمل الدميوقراطية، فإن أطروحتي هنا ال تستند عىل اتخاذ موقف معني مـن ) نخبوية

عىل أقىص تقدير، أبدأ من فرضية إن الدمقرطة جيدة ولهذا الغرض، كـام يقـول . تلك القضية

ضاء عـىل  قامئة عىل ثقافة تشجع األع”الدميوقراطية: ، فكرة Sheldon Wolinشيلدون ولني 

 .كوسيلة للعناية بجزء محدد وملموس من العامل وأشكال الحياة... املشاركة يف املساعي العامة

 دةوالجتامعية املفقا

ـادات،  ـدة لالتـح ـات جدـي ـية، إمكانـي ـت، بـسـبب ـسـامتها الـشـبكية األساـس انتـجـت اإلنرتـن

ـل الـسـيايس ـة، والعـم ـا . والتعبـئ ـات  االمكانSara Bentivegnaتلـخـص ـسـارا بنتيفجيـن  ـي
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، والتكـاليف املنخفضـة، ”الال وسـاطة”، و”الوجود املشرتك”، و”التفاعلية“السياسية للويب يف 

ًنسـتطيع اآلن اللقـاء والتنظـيم سياسـيا مـع نـاس ال نعـرفهم، وال . ، وقلة الحواجز”والرسعة“

نستطيع رؤيـتهم، وأن نفعـل هـذا برسعـة كبـرية، عـرب الحـدود املحليـة، واإلقليميـة، وحتـى 

والبعض اآلخر أكرث . البعض يرى هذا كبداية لوضع سيايس أكرث حوارية، وأقل رسمية. طنيةالو

 .  تشككا، عىل أي حال، هناك آليات جديدة للتنشئة السياسية علينا التحقق منها

ثالثة تقديرات الزدياد التعقد ترص عىل إن دور وسائل اإلعـالم يف املجتمـع والثقافـة             

، ”ثقافـة التقـارب” لــHenry Jenkinsتقدير هـرني جينكيـز : ِ التغيري الجذريالسياسية هو

  ثـروة الشـبكات، وكتـاب مانويـل Yochai Benklerوكتاب الباحث القانوين يوشـاي بنكلـر 

َكاـسـتل األـخـري ـسـلطة االتـصـال، املبـنـي ـعـىل مؤلـفـه الـسـابق املـكـون ـمـن ثالـثـة أـجـزاء عرص 

 .املعلومات

 مـن النقطـة املرجعيـة الرئيسـية لصـناعات Henry Jenkinsجينكينز يبدأ هرني            

تـدفق اإلعـالم عـرب “: ”التقـارب“، أي )وبالطبع يساعدنا عـىل التوضـيح(وسائل إعالم اليوم 

منصات متعددة، والتعاون بني صناعات وسـائل متعـددة، وسـلوك أغلبيـة جامهـري اإلعـالم 

.  عن كل أشكال خربات الرتفية التـي يريـدونهاًالذين يذهبون تقريبا إىل أي مكان يف البحث

جينكينز مهـتم لـيس بـالتغيري األسـايس يف أنظمـة اإلرسـال اإلعالمـي ، ولكـن بـالتغريات يف 

وتقدير جينكينز مبني بشكل مفيد عىل أساس ثقافـات .  باالستخدام”البورتكوالت املرتبطة“

تغـري . ”رسة املتصلة بوسـائل اإلعـالماملام“استخدام اإلعالم وما هو أسميناه يف الفصل الثاين 

 القدرة املسلم بها اآلن عىل إرسال صورة، أوفيديو، أو رابـط ويـب، -تبادلية واجهات اإلعالم

 الكثافـة التـي معهـا ميكـن تـداول املحتـوى اإلعالمـي -أو أغنية، أو نص إىل أي شخص آخـر

جتامعـي ألشـكال وسـائل التعـاون اال. وبالتايل تكثف التفاعل االجتامعـي للتشـبع اإلعالمـي

ًاإلعالم الجديدة الغنية سهل يف عرص اإلعالم الرقمي، كـام يوضـح جينكينـز أيضـا، أصـبحت 

  األـكـرث اهتامـمـا بـجـذب والء جامهريـهـا واهتاممـهـا أـكـرث ـمـن أي وـقـت –ـصـناعات اإلـعـالم 
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ولة، انخراط جمهور اإلنرتنت ليس قـابال للتبـع بسـه:  حريصة  عىل تحفيز تلك العملية-مىض

بعـض املشـجعني :  موجـودة”ثقافـة التقـارب“وبالتـايل . كام أصبح مصدر صناعة ال غنى عنه

يعطـي . املنخرطني بقوة يف عمل معنى وثيق الصلة بواجهات تسويق وإنتاج صناعات اإلعـالم

 عـىل االنرتنـت لربنـامج اللعـب ”املشـجعون“مـثال : كتاب أمثلة حية كثرية ملثل هذه الثقافـة

 .Survivorناجي  التوثيقي ال

ًقصة جينكيز مهمـة جـدا لصـناعات اإلعـالم؛ كـام تناسـب أيضـا عالقـات التسـويق              ً

ًاملستهدفة األكرث انفعالية، واألكرث شخصـية، وأصـبحت تقريبـا األورثوذكسـية الجديـدة، عـىل  َ

جتمـع األقل خالل اإلعالم والدراسـات الثقافيـة، ولكـن مـا الـذي تضـيفه لفهمنـا األوسـع للم

اآلن نافـذتنا “: والسياسة؟ يقدم جينكينز استعارة لكيـف ينبغـي علينـا فهـم ثقافـة التقـارب

. ”األفـضـل لثقاـفـة التـقـارب ـتـأيت ـمـن ـخـالل النـظـر إىل تجرـبـة املـسـتوطنني والـسـكان األواـئـل

بالتأكيد، مينح املتبنون األوائل نافذة ألنواع من املامرسـات التـي يريـدها جينكينـز كمقدمـة، 

ً ملاذا افرتاض إن هذا أيضا أفضل نافذة عىل ثقافة تقارب أوسع؛ أو أن هنـاك مثـل هـذا ولكن

املتبنـون “اليشء باعتباره ثقافة تقارب عامة؟ ال ميكن أن يكـون السـبب يرجـع إىل إن هـؤالء 

إنهم بشكل غري متناسب بيض، وذكور، ومن “كام يعرتف جينكينز، :  منوذج دميوجرايف”األوائل

، وال ميكن أن يكون بسبب إنهـم، كمعجبـون ، منـوذج النخـراط ”طى، وجامعيونالطبقة الوس

أوضـحت الدراسـات عـىل املعجبـني إن ،بالنسـبة ألي يشء إعالمـي، . مع وسائل اإلعالم أوسع

هناك طيف من االنخراط واالستثامر العاطفي ولكل واحد منا وضع مختلف عىل طـول هـذا 

ولـكـن يرص جينكـيـز ـعـىل إن ـسـلوكيات . اه كمـثـالًالطـيـف اـعـتامدا ـعـىل اليشء اـلـذي أـخـذن

، والتي يتزايد أهميتها ”ثقافة املعرفة الجديدة“من : املعجبني التي يصفها هي منوذج ليشء ما

 جديد من االنتاج ”أسلوب أكرث دميوقراطية“باضطراد مثل انهيار الروابط االجتامعية األخرى، 

الـذكاء “، و أسلوب جديـد مـن ”من السلطةشكل تشاريك “املعريف الذي يساهم يف مزيد من 

 .”اإلبداعي
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جج جينكيز عـىل ملـاذا قـد تكـون هـذه ما هو الدليل عىل تلك املزاعم؟ رمبا أجرأ ح            

 مهمة هو إنها تسلط الضوء عىل املهارات املتقاربة التي نتعلمها ”ثقافة التقارب“الرشائح من 

، واملهارات )عليق، وتشكيل مجموعات ضغط، وغريهاالتصويت، والتداول، والت(اآلن كجمهور 

، وتغيري األساليب التـي يعمـل ”جدية“ ألغراض أكرث “التي سوف ننرشها، كام يقول جينكينز، 

 –ولكـن هـذا إمـا بـديهي . بها الدين، والتعليم، والقانون، والسياسة، واإلعالن، وحتى الجيش

 عـىل اإلنرتنـت متـاح تبنيهـا فـيام يتعلـق جميع اإلمكانيات الجديدة من التعاون االجتامعـي

أو :  أو إنه ادعاء واسع جدا حول املجال السـيايس-بالرتفية، والتنظيم السيايس، وأي مكان آخر

ما هي الدالئل لدعم ذلك االدعاء الكبري؟ معظم مـا يحللـه جينكينـز باعتبـاره ثقافـة تقـارب 

سياسة االسـتهالكية شـكال مهـام مـن بال شك كانت ال. ميكن وصفه باعتباره سياسة استهالكية

ًلكن هـذا ال يقـول شـيئا حـول أهميـة . العمل السيايس سواء اليوم أو خالل التاريخ الحديث

السياسة االسـتهالكية بالنسـبة ألشـكال السياسـة األخـرى، عـىل سـبيل املثـال النضـاالت عـىل 

أهمـيـة . واالقتـصـاديةالحـقـوق العاملـيـة، أوالتمثـيـل الـسـيايس، أو توزـيـع اـملـوارد االجتامعـيـة 

املعجبني تتعارض مع تلك األنواع من السياسة يجب تربيرها بشكل منفصل، ومثـال جينكينـز 

ألسلوب نضال التشويش الثقايف حول حملة هوارد ديـن القصـرية مـن أجـل الرتشـيح الرئـايس 

 مصاغ ”ثقافة التقارب”باإلضافة إىل إن مفهوم جينكيز لـ.  ال يستهان به2004الدميوقراطي يف 

ًعىل املامرسة األمريكية حرصيا ، وعىل رشيحة محـددة جـدا مـن الحيـاة األمريكيـة يف ذلـك ً .

 هل هناك ثقافة تقارب يف بلدان مثل أوربا الرشقيـة حيـث Aniko Imresيسأل أنيكو أمرز 

مامرسات االنتشار مستوردة عىل نطاق واسـع؟، وحيـث األشـكال الثقافيـة األمريكيـة تعامـل 

 واحدة لتعريف العرص الرقمـي إىل التعامـل ”ثقافة تقارب“؟ تحتاج استعارة من ًبشك عموما

التدخل املهم ليوشاي بنكلر يف تنظـيم اإلنرتنـت والسياسـة قـائم عـىل . معها بحذر عىل األقل

يف العرص الرقمـي تغـريت اقتصـاديات االنتـاج الثقـايف يف كـل : حجة مزيد من السلطة العامة

 :   ب ثروة الشبكات يكتب بنكلر أن يف كتا. ًمكان جذريا 
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ًتكلفة رأس املال العالية التـي كانـت رشطـا أساسـيا  لجمـع، وتشـغيل، وتوصـيل املعلومـات،  ً

مل يعـد حـاجز الـدخول . واملعرفة، والثقافة أصبحت اآلن موزعه عىل نطاق واسع يف املجتمـع

منت من قبل عـىل بيئـة الذي تشكله التكلفة يقدم نقطة تكثيف للمنظامت الكبرية التي هي

ًبدال من ذلك ظهرت مناذج من املعلومات واالنتاج الثقايف ال مركزية جـذريا لـيس . املعلومات

ًاستنادا إىل  أمناط ناشئة من التعاون واملشاركة فحسب، وإمنا  أيضا من وجود تنسيق بسـيط  ً

 .   ًبدأ يأخذ دورا أكرب من أي وقت مىض  يف كيفية انتاجنا للمعنى

كام يوضح بنكلر، انعكاس الرتكيزات االقتصادية لالنتاج اإلعالمي الصناعي هو جـزيئ             

 غري املرتبطة بالسوق، و سوف تتواجد بنية املعلومـات البديلـة ”التبادل“فحسب؛ أشكال من 

لكـن ذلـك ال . َّالتي متكنها ، يف أحسن األحوال، إىل جانب هياكل اإلعالم املعتمدة عىل السوق

لـدينا فرصـة “بالطبع هو نـاقش إن : بهت رؤية بنكلرلنموذج الرسد االجتامعي الجديد متاماي

هـل هـذا مـا يناقشـه . لتغيري الطريقة التي نصنع ونتبادل بها املعلومات، واملعرفة، والثقافـة

 ، بداية التغيري يف فرص الناس يف املساهمة يف عمليات Andrew Chadwickأندرو شادويك 

 .ًع؟ من املحتمل، لكننا نحتاج أيضا لالعرتاف ببعض الحدود لتحليل بنكلرسياسية أوس

، يف تحدي االقتصاديات التقليدية النتاج املعلومات، يضع بنكلـر افرتاضـات أوال            

الـطـرق امليكانيكـيـة  ] تكلـفـة[اـفـرتاض واـضـح ـهـو انخـفـاض . أساـسـية ـمـن تلـقـاء نفـسـه

ـ ـا، وتوـص ـا، ومعالجتـه ـبكات الستـشـعار بيئتـن ـريا يف ـش ـدة كـث ـة جدـي ـائع معلوماتـي ًيل بـض

 ليست نهاية القصة بالنسبة لبنكلر طاملا ال يزال شكل رئييس آخر من ههذ. ”الكومبيوتر

 نادرا إذا نظرنا فقط عىل مواقع محـددة، عـىل ”القدرة التواصلية اإلنسانية”رأس املال، و

ة حيـث مـهـام االنـتـاج  الـنـدرهالـرغم ـمـن تغـلـب القـدرة التوزيعـيـة لإلنرتـنـت عـىل ـهـذ

.  العمـل الثقـايف”تحبيـب“والتوزيع ميكن تجزأتها إىل وحدات من خالل ما أسامه بنكلر 

يف نطاق آخر، مع ذلك متثل التغيريات الجذرية األخرية يف إنتـاج األخبـار انسـحابا لـرأس 

يف الواقـع، تتوقـف . املال من غرف أخبار التليفزيون، ومكاتب صياغة األخبـار الصـحفية

 نتحـدث ”طرق ميكانيكيـة الستشـعار البيئـة“أهمية التحليل االقتصادي لبنكلر عىل أي 

  ما يدور يف عقله بشكل رئييس هو ”شبكات الكومبيوتر إن“توحي إشارة بنكلر إىل . عنها
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. التوفري االقتصادي يف البنية األساسية لبيئة املعلومات، وأمثلته املفصلة تكشف ذلـك بوضـوح

 مـثالً األخبـار - حزم املعلومات التي يريـدها النـاس ويحتاجهـا”استشعار“يف ولكن هل تكال

لهذا تعتمد أهمية تقدير بنكلر عـىل .   تقع بنفس الطريقة؟ ال بالطبع-العاملية أو االقتصادية

ًافرتاض واضح حول تحول الطلب بعيدا عن أنواع عرض مناذج يف النصف قـرن األخـري مقابـل 

التفكـري يف األخبـار . هـذا غـري مثبـت. اآلثار اإليجابية املفرتضة لهـذاأنواع أخرى من العرض و

جانب الطلب يف عالقة اإلعالم الجديد بالحصول عىل املعلومـات السياسـية بـنفس : السياسية

ال نعـرف بعـد إذا كـان الطلـب يعيـد توجيـه . ُأهمية جانب العرض، وبحثت أقل بكثري منهـا

كنة بواسـطة التغـريات يف العـرض، يـذكر كـالي شـرييك نفسه ملصادر وسائل إعالم جديدة مم

Clay Shirky ـري ـمـن مـجـرد فرـصـة ـري الـسـيايس أو االجتامـعـي يتطـلـب أـكـرث بكـث  إن التغـي

يجب أن يكون هناك الدافع ألنواع جديدة من اإلنتاج اإلعالمـي وثقافـة مرتبطـة : تكنولوجية

 قيمـة عامـة “اآلن عـىل اإلنرتنـت وإال لن تخلق عادات تشارك البيانـات املتطـورة . باالحتياج

 . حقيقية”ومدنية

. ، ال يحلل تقدير بنكلر بالتفصيل استخدامات الناس يف املشهد اإلعالمـي الجديـدًثانيا            

وال . ًهذا يعتمد حرصيا عىل األدبيات حول الـروابط بـني املواقـع: مثال مناقشته لبنية اإلنرتنت

يقـدم . تتصـل تلـك الـروابط باملسـتخدمني الـذين يتابعونهـاًيذكر شيئا حول كيف تتصل أو ال 

ًبنكلر كحافز لإلصالح القانوين والسـيايس رؤيـة لكيـف ميكـن أن تكـون األمـور، ولـيس تقـديرا 

ًولكن فهم تضاريس االستخدام املعتاد الفعلية حاسام لتحليل كيف يؤثر . إلمكانية ما قد تكون

طاملـا إن . تنبع املشكلة الثالثة مـن الثانيـة. سة اليومية التغيري التكنولوجي عىل الثقافة والسيا

بينكلر ال يقدم أي تقدير الستخدام وسائل اإلعالم الفعيل، فـال بـد أن يفشـل أيضـا يف معالجـة 

تشكيالت أوسع من املامرسة و التنظيم االجتامعي املبني من، و حول استخدام وسـائل اإلعـالم 

لدقيق الستخدام االنرتنت الفردي ال يهم بقدر ما قـد نعتقـد يقول بينكلر إن السياق اليومي ا. 

أوال، يصـف حملـة عـىل .”املجال العام الشـبيك“ويقدم حالتني مثريتني لالهتامم من . يف البداية

   لبـث Sinclairاإلنرتنت حيث تم حشد الغاضبني ضد القرار السيايس الصارخ ملحطة سـينكلري 
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، قـبـل ـشـهر ـمـن Stolen Honor الرشف املرسوق ـفـيلم وـثـائقي ـضـد ـجـون ـكـريي بعـنـوان

 مـن أجـل االتصـال بـاملعلنني املحليـني يف محطـة 2004انتخابات الرئاسـة األمريكيـة يف عـام 

و إقناعهم بسحب إعالناتهم، مام أدى إىل فقدان فوري للدخل، ورضبة لسعر سـهم ) سنكلري(

ًثانيـا ، يستشـهد بالحملـة يف . جمحطة سينكلري، ويف نهاية املطاف ، إىل سحب سنكلري الربنـام

ضـد ) 2000يف أعقاب االنتخابـات الرئاسـية املثـرية للجـدل بشـدة يف عـام  (2002/2003عام 

 اإللكرتونـيـة، وـهـي الرشـكـة املـصـنعة آلالت التـصـويت اإللكرتونـيـة Dieboldأنظـمـة ديبوـلـد 

 أغلـبهم طلبـة، املستخدمة يف االنتخابات األمريكية، الحملة التي ضمت شبكات من الحمالت،

َنجـحـت يف حامـيـة ملـفـات ترسـبـت أو اكتـشـف لبياـنـات مجرـمـة ـضـد التهدـيـدات القانونـيـة  ُ ُ

ويستخدم بينكلر هذه الحـاالت . لديبولد، مام أدى إىل سحب آالت ديبولد يف والية كاليفورنيا

طوبولوجيا الشبكة سمحت بصعود رسيع ملوقف، وترشيحه، و توليفه، و صـعوده “للقول إن 

ساعدت طوبولوجيا الشبكة عىل تسهيل جميع هذه املكونات من املجال العـام ، . لذروة إىل ا

 .”بدال من تقويضهم

 االنتشـار الواسـع ملهـارات ”الشـبكة) Topologyطبوبوجيـا (توضـع ”يعني بنكلـر بــ            

مجموعـات صـغرية تتشـارك اهتاممـات عامـة ، ”التعامل مع الكومبيـوتر، والظهـور الرسيـع لــ

يبنـي بنكلـر حالـة قويـة هـي إن البنيـة األساسـية لالحتجـاج . وتعبئة الدعم من تلك القاعـدة

 مـا ”مامرسـات االنتـاج االجتامعـي“يخلق دعم البنية األساسـية مـن أجـل : السيايس قد تغريت

ًيكفي من السياق لفعل سيايس  قصري األمد، وخاصة يف أوقات االنتخابات عندما تكـون رشعيـة 

 قـد زادت يف ”مناهضة الدميوقراطيـة“الشك إن ذخرية . ميوقراطية برمتها عىل املحكالعملية الد

 ، وبالتـايل سياسـة املعارضـة Pierre Rosanvallonالعقود األخرية، كام قـال بيـري روزانفـالون  

ميكن القول إن الجامهري املرتبطني عرب شبكة يعملون كـام يسـميهم ويليـام دوتـون : واالعرتاض

William Dutton “ويـشـكلون ـضـغطا نـحـو أـنـواع جدـيـدة ـمـن املـسـائلة ”ـسـلطة خامـسـة ً

ُولكن ماذا عن السياق االجتامعي الذي ميكن أن تظهر وتحفـظ مـن خاللـه مشـاريع . السياسية

 ؟ نحـتـاج إىل معرـفـة الكـثـري )تعزـيـز، وتأيـيـد، وتنفـيـذ سياـسـات(جدـيـدة ـمـن العـمـل الـسـيايس 
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ي تجعل مثل هذه األفعال السياسية اإليجابيـة ممكنـة عن األشكال االجتامعية والسياسية الت

 .وذات مغزى 

أطروحـة . وهذا يأخـذنا لعمـل مانويـل كاسـتلز يف االتصـال والنظريـة االجتامعيـة             

كاستلز يف سلطة االتصال تضع ببسـاطة إن يف العقـود األخـرية تنظـيامت املجتمـع والسياسـة 

ال، ظهور الشبكات التـي تحـدد توزيـع املـوارد وتـوفر أو: َتغريت بشكل جذري، ومن اتجاهني

ًالنسيج الذي يربط الناس عرب حدود الدولة القومية القدمية؛ ثانيا تكوين املعنـى خـالل تلـك 

ًالشبكات ألن السلطة بحاجة دامئا إىل أن تكون رشعة ومرتجمة ثقافيا العامل األول مهـم بـال . ً

تضـعف . ب كاستلز التفاؤل أو التشاؤم البسيط بحقشك، ولكن ما عالقته بالثاين؟ يتجنب كتا

ُقوة الشبكات الدول، ومتنح تـأثري رسيـع لهـؤالء الـذين يتحكمـون يف عَقـد الشـبكة الرائـدة، 

ًوخاصة لهؤالء الذين لديهم سلطة عىل تحويل السياق واملـوارد مـن نقطـة إىل أخـرى ، مثـل 

ة السياسـية يف حـد ذاتـهـا ؛ ولكـن أـيـن تشـكل املقاومـRupert Murdochروبـرت مـردوخ 

الشبكات الكبرية، التي تستطيع التعبئة برسعة، ومقاطعة السياسات اليومية، وحتـى إسـقاط 

ًيف النطاق الثقايف، ألن الثقافة دامئا مفتوحة لتفسري وإعـادة تفسـري متعـدد، فـإن . الحكومات

ًا هـائالً عـىل ًالسلطة ليست مطلقة أبـدا، لكـن ميكـن أن تـؤثر السـلطة عـىل الشـبكات تـأثري

الرسائل املتداولة بني العامة، وكيف تؤطر القضـايا، مؤديـة إىل تصـورات خاطئـة غريبـة مثـل 

ًاالنتشار الواسع العتقاد يف الواليات املتحدة خالل أوائل األلفينـات إن لصـدام حسـني دورا يف 

ًيوفر وصف مجتمع الشبكة لكاستلز تقديرا مفيـدا جـدا لكيفيـ.  سبتمرب11هجامت  ً ة عرقلـة ً

ـاين  ـدفق املـك ـا(الـت ـة وغريـه ـبكات املالـي ـوارد يف الـش ـة، وللـم ـبكات اإلعالمـي ـاين يف الـش ) للمـع

، وتحليلـه ”انفصال نظامي بـني السـلطة االتصـالية والسـلطة التمثيليـة”السياسات الوطنية بـ

 .        لكيفية تقارب شبكات اإلعالم واملال عىل املستوى العاملي مضيئ بشكل خاص

 ًمل يــزعم كاســتلز أنــه ســيقدم نظريــة شــاملة للســلطة، مركــزا بوضــوح عــىل             

 . السلطة السياسية وإنفاق قليال مـن الوقـت عـىل وضـع معـايري للتمييـز بـني أنـواع السـلطة
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نظريـة مـن الرتبـة الثانيـة للقـوى التـي تحـافظ عـىل : ًبدال من ذلك، يقدم شيئا أكرث جذرية

 Beckالبنـاء عـىل تفكيـك بيـك . من خالل نظام عـاملي أوسـعاملجتمعات كفضاءات للسلطة 

تعريـف الشـبكات االجتامعيـة “للمجتمعات الوطنية كحاويات للسلطة، يبحث كاستلز عـن 

ًمحليـا، ووطنيـا، وعامليـا(املكانية للسلطة  ً يعتمـد . تكـون املجتمعـات مـن الخـارج... التـي ) ً

) ولكن ال تتحدد(اء اجتامعي مكون حول بن-”ملجتمع الشبكة“كاستلز عىل مفهومه املعروف 

تكون جميـع “ ”الشبكات العاملية“ ليزعم إن -عرب الحدود الوطنية“بشبكات االتصال الرقمية 

سـلطة “ ولـيس ”قامئة عىل قيم مشرتكة“يتجاهل كاستلز مفهوم إن املجتمعات . ”املجتمعات

 ”جربيـة، واملـوارد االتصـاليةالقـدرة ال“ أساس لكـل مـن ”السلطة العالئقية“ً، معتربا ”عالئقية

ًهذا التحليل يتوافق كليـة مـع حجـة الفصـلني : والتي بها يقدم عامل ثقايف للبنية االجتامعية

 .  ًالثالث، والرابع، وأيا مابعدها ينبغي قراءته كاعرتاض عىل مفهوم الشبكات عىل هذا النحو

أوال، كيـف . ً يولـد شـكوكا كـربيبالرغم من هذا التوازن الرائع فـإن تقـدير كاسـتلز            

بالضبط ترتجم السلطة عىل وخالل الشبكات إىل أشكال أخرى من السـلطة أبعـد مـن تـدفق 

ًأيا من كان يتوىل السلطة فهو يقرر ماهو “الشبكات، والعكس بالعكس؟ يرص كاستلز عىل أن 

ً، وتولد القيمة يف الشبكات، كام يرص أيضا عىل قدرة األفـراد عـىل”َّالقيم  تفسـري، واسـتخدام، ُ

بينام يذكر تقـديره لكيـف تـؤثر األخبـار عـىل .  املعاين املتداولة يف الشبكات”إعادة برمجة”و

املوضـوعات ...األخبـار حـول “ًالناس دور السياق اليومي، موضحا إن الناس ينتبهون فقط إىل 

بي للسـياق ، ويـرتك تقـدير كاسـتلز الـوزن السـببي النسـ”املتصلة بحياتهم، وخربتهم بوضوح

مـن الواضـح، ال ميكـن : مقابل الشبكات يف تفسري العمليات االجتامعية والسياسية دون حـل

. اختزال سياق األفعال اليومية إىل عمليات تشغيل الشبكات، أو وضع الناس خـالل الشـبكات

ًثانيا، بيـنام تـنرش شـبكات االتصـال العامليـة القـيم التـي ال ميكـن إرسـالها خـالل العمليـات 

، ما هـي السـياقات، )2009خذ يف االعتبار الثورة اإليرانية الفاشلة يف عام ( سياسية الوطنية ال

 جامعـات “واملوارد الالزمة للحفاظ عىل القوة السياسية يف الوقت املناسب؟ وملـاذا مل تسـتمر 
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ك  إىل معـار2008 قصرية األمد التي جـرى تعبئتهـا بحملـة أوبامـا الرئاسـية يف عـام ”املامرسة

 رئاسة أوباما خالل العامني األولني؟

 املجتمعات بالضبط بواسطة شـبكات االتصـال؟ ”ُتكون“ واألكرث أساسية، كيف ًثالثا،            

ال ميكن اختزال السلطة االقتصادية، والعسكرية، والقضائية ببساطة يف عمليات الشبكة، حتى 

، ً”حاسـام“ذا ظل احتكار الدولة للعنـف عىل سبيل املثال، إ: إذا اشرتطوا شبكات كوسيلة لهم

شبكة افرتاضـية لـألداء السـليم لكـل “كام يذكر كاستلز يجب أن تكون الدولة أكرث من مجرد 

كيـف نقـيس منـو : وبالتايل سيكون هناك قضايا اتـزان حاسـمة]. الالاتصالية[شبكات السلطة 

ضـد )  املـدونات،وما شـابههاالشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنـت،(”االتصال الذايت الجامهريي“

التي قد قد متنع العديدين من النشاط الدائم ) الزمن، واملوارد األخرى، والعادة املجردة(قيود 

عرب اإلنرتنت أو توجههم بشكل ساحق نحو سياقات غري سياسية؟ تقول جودي ديـن إن مثـل 

ذا وجـدنا ذلـك هذا االتصال يف الحياة اليومية مستقطب يف إطـارات مشـرتكة، ولكـن حتـى إ

ًتعميام متشامئا جدا، فإن الرتاتبية األعمق  ً التـي تشـكل ) مبا فيها الطبقة، والنـوع االجتامعـي(ً

ماهي أسس اعتقاد إن هذه الرتاتبية مل تعد تشكل . القوة االجتامعية يجب أخذها يف االعتبار

اسات الشـبكية  أحكام الناس حول إذا ما كانت أفعالهم مهمة؟ تتجنب أمثلة كاستلز عن السي

Networked Politics) مـنـو السياـسـات البيئـيـة املـسـتمرة 2008حمـلـة أوباـمـا الرئاـسـية يف ،

الحقوق يف العمل وللعمل، وتحدي سـلطة (نضال السلطة اليومي يف االقتصاد ) لعقود طويلة

هذا التجاهل للنضال العاميل خالل النقاشـات حـول مسـائل السياسـات الشـبكية ). الرشكات

ًدة عندما يلعب النضال العاميل دورا حيويا يف توسيع نطاق الدميوقراطيـة يف دول مثـل الجدي ً

الصني، وعندما يكـون يف الواليـات املتحـدة الحـاملني املفرتضـني للثقافـة السياسـية الجديـدة 

نحتـاج إىل . هم األقل إمكانية ألن يصبحوا أعضاء يف مجموعات عاملية أو سياسـية) الشباب(

اقتصـادية، وقانونيـة، (ؤى ملعرفـة كيـف تكـون أشـكال السـلطة غـري السياسـية مزيد من الر

 . إطارات األفراد الخاصة بفرصهم يف العمل السيايس) واجتامعية
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يحاول كاسـتلز . ً مجازيا”املجتمع الشبيك” الضمني يف املفهوم الهجني لـ”املجتمع”يظل مفهوم

لتحول التكنولوجي والتنظيمي ملجتمـع هل ميكن أن يكون ذلك ا:  جديد”اجتامعي“استدعاء 

لـإلدارة ) أناركيـة(الشبكة هو الذي يوفر األساس املادي والثقـايف مـن أجـل يوتوبيـا فوضـوية 

 الذاتية الشبكية ليك تصبح مامرسة اجتامعية؟

هل الشبكة األفقية مكافئة لالجتامعية؟ إذا كان كـذلك، : ولكن الضمنية غري واضحة            

هلهـا بالضـبط ككامرسـة اجتامعيـة؟ كيـف تـرتبط بـاألنواع األخـرى مـن السـياق ما الذي يؤ

 كـيـف يفـكـر الـنـاس يف “ًاالجتامـعـي الكثـيـف اـلـذي مازلـنـا نواجـهـه؟يقول كاـسـتلز أيـضـا إن 

ولكن عنـدما . يعرفون ملن سلطة ميكن مامرستها، وكيف...  املؤسسات التي يعيشون يف كنفها

منو السياسة القامئة عـىل (لنا إىل إعادة تفسري السلطة يعطي كاستلز أمثلة مفصلة لكيف وص

كان علينا إعادة برمجة شبكات عقولنا من خالل إعادة “: ، فإن تعليقه غريب)االحرتار العاملي

ُمبا فيه السياقات االجتامعية التي يفرس فيهـا (هنا االجتامعي . ”برمجة شبكات اتصالنا بالبيئة

ًيتم تجاوزها متاما، كـام انصـهرت كـال مـن الشـبكات ) ستخدامُاملحتويات اإلعالمية وتطرح لال

ًكـان كاسـتلز غـري واعيـا . ”الربمجـة“: االجتامعية، وعمليات اإلدراك الفردي يف مصطلح وحيد

الـنـاس، “بالـكـاد بـهـذا التبـخـر الغرـيـب لالجتامعـيـة؛ ـبـالطبع ؛ أرص يف كتاـبـه املبـكـر ـعـىل إن 

يف بعـض النـواحي، يقلـص .  يف مجتمع الشبكة”كيلواللغات، واألنشطة يفقدون معناهم الهي

 لـه مـربر يف عرص النضـاالت ”الذات”، و”الشبكة“كاستلز من التفسري السيايس للمواجهة بني 

ًالفردية بكثافة من أجل املعنى، حيـث املعلومـات السياسـية مسـتهدفة فرديـا أيضـا يف عرص  ً

تـرك   التـي حافظـت عـىل العمـل ولكنـه . تفتيت الجمهور و تتبع املسـتهلك عـىل اإلنرتنـت

وبـالطبع، كـام يـذكر أنـدرو .  أو نفسـها-الفردي ال يستطيع جمع ذلك معا بنفسـه :  الفردي

التشققات، والثغـرات، والثقـوب ...قد تعطي معنى لـ“  مجاز الشبكة Andrew Barryباري 

القـوة، (مجموعـة كاملـة مـن املفـاهيم السوسـيولوجية . ”وتكونهـا] الشـبكة[التي تحتويهـا 

تبدو كإنها مفقودة، ومقطرة يف استعارة معرفيـة ) السياق االجتامعي، الطبقة، الهوية، القيمة

 .رقيقة
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هذا التقصري من االجتامعية هو أمر مشرتك بني الثالثة كُتاب الذين ناقشـناهم للتـو،             

 Fowlerر  وفـلـوChristakisًرمـبـا ـقـد ال يـكـون مدهـشـا أن نـجـد كريـسـتايك . وـبـني آـخـرين

يعملـون ) ًأكادمييني يف مجال الطب والذين كانوا كُتاب مشـهورين يف مجـال االتصـالية أيضـا(

باستخدام تفسري دقيق للحياة االجتامعية يعتمد أكرث عىل البيولوجي بدال من السوسيولوجي، 

 Negri ونيجـري Hardtًولكن الالفت عندما كان أكرث النقاد احتفاء بالرأساملية مثل هـاردت 

مستمرون يف االحتجاج عىل االجتامعية الجديدة التي مل تتضـح معاملهـا بعـد، بيـنام يرفضـون 

هـو ] يف مجتمـع مـا بعـد الحداثـة[ما نختربه : ”جسم اجتامعي غري محدد“ًظاهريا فكرة أي 

لحـم مـن تعـدد ... ًنوع من اللحم االجتامعي، لحم ليس جسـدا، وإمنـا مـادة حيـة، ومشـرتكة

َمكانية حقيقية، قوة حيـاة غـري مَشـكلة، وبهـذا املعنـى، عـنرص مـن الوجـود االتجاهات هو إ ُ

مـا نفتقـده هنـا، أكـرث بكثـري مـن كاسـتلز، هـو ”.ًاالجتامعي، هادفا باستمرار إىل كامل الحياة

إحساس باملوارد، وسياقات للعمل، وهياكل املجال التاريخية الالزمة من أجـل تعبئـة سياسـية 

إنها نفس تلك املؤسسات االجتامعية التي ضمنت، . ”ات اجتامعيةمؤسس”باختصار،:  مستمرة

عىل عكس جميع اآلمـال املتحولـة املحيطـة بتكنولوجيـات االتصـال املاضـية، إن حصـيلتها يف 

الدليل املبكر هـو إن الهواتـف الخلويـة وشـبكات : نهاية املطاف هو دعم الشبكات املوجودة

 Keithًوانعكاسا عىل هذا ، تكهن كيـث هـامبتون . اإلنرتنت موجهة إىل نفس االتجاه بالفعل

Hampton وزمالـئـه إن نتيـجـة ـشـبكات الـيـوم املكثـفـة ـقـد يـكـون ـتـدفق معلوـمـات اـلـذي ، 

اندماج    ضجيج اإلنرتنت بالتفسـري . ِمرة أخرى يشبه الهيكل الُقمعي لحياة القرية التقليدية“

ـو ـي ـم ـا يـسـميه إيفجـن ـد ـم ـة يوـل ـات االجتامعـي ـدقيق للعملـي   Evgeny Morozovرزوف اـل

وهذا مينع فهمنا لكيفية مساهمة اإلنرتنـت يف الهياكـل املؤسسسـية الالزمـة . ”شبكة الخداع“

 ـبـأن”ـشـبكة“دون املزـيـد ـمـن اـلـدعم االجتامـعـي، يـخـاطر مـصـطلح . لتحقـيـق الدميوقراطـيـة

ِّ املرحلة، من املفيد االعتامد عىل منظـر مختلـف، الراحـل تشـهيف هذ. ً يصبح فارغا َ ارلز تـييل ُ

Charles Tilly ًاـملـدى اـلـذي ـتـترصف الدوـلـة فـيـه وفـقـا “َّ اـلـذي ـعـرف الدميوقراطـيـة بإنـهـا 
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ًالتي تستخدمها تلك الشبكات سببا وراء رفع مكـانتهام أمـام بـاقي الـشبكات األخـرى، إال أنـه مـن 

أكرث من لغة برمجية، وهو ظهـور االخطـاء الربمجيـة يف جانب آخر ظهر عيب أخر نتيجة الستخدام 

 خطأ لغوي والجدير بالذكر أن شبكة الفيسبوك قد أنشأت 36شبكة الفيسبوك، حيث بلغت نسبتها 

 .FBMLلغة برمجية لنفسها تسمى 

 حـول ماهيـة املعـايري املقننـة – حتـى اآلن –من العرض السابق يتضح عـدم وجـود اتفـاق  

ًشبكات االجتامعية، عىل الرغم من وجود إلحاحا متزايـدا عـىل رضورة التقيـيم مـن لتقييم وقياسات ال ً

قبل املنشغلني يف املجاالت املختلفة لتلك الشبكات التي متثل قنوات تواصل فعالة بـني شـعوب العـامل 

 أجمع، فضالً عن خلو الدراسات العلمية العربية من املناقشات املتعلقة بـالتقييم وقياسـات الـشبكات

االجتامعية عىل الرغم من توافر كم كبري من الدراسات العلميـة األجنبيـة التـي متـس التقيـيم وقيـاس 

كام يتضح وجود تأثري واضح يعكس أمنـاط التفاعـل . مدى كفاءة شبكة بعينها عن غريها من الشبكات

  مئـاتاالجتامعي بني البرش عرب الشبكات االجتامعيـة مـن خـالل حجـم املـشرتكني فيهـا، فهـي تـضم

ً املاليني من املستخدمني يف تفاعالت اجتامعية عرب العامل، وتأكيدا لتلك النتائج فقـد قـدر تقريـر كليـة 

ديب لإلدارة الحكومية حـول الـشبكات االجتامعيـة وحجمهـا عـىل اإلنرتنـت أن عـدد الـشباب العـرب 

عـد هـذا الـرواج  وي2010 مليون شـاب عـريب حتـى عـام 27املشرتكني بشبكة الفيسبوك قد وصل إىل 

هذا وتعد شبكات االجتامعية هـي األكـرث . مؤرش عىل مكانة وسائل اإلعالم املجتمعية يف حياة الشباب

ًانتشارا عىل شبكة اإلنرتنـت ملـا متتلكـه مـن خـصائص تقنيـة تفاعليـة متميـزة، مـام شـجع متـصفحي 

  لـذي تراجـع فيـه اإلقبـال عـىلاإلنرتنت من كافة أنحاء العامل عـىل اإلقبـال املتزايـد عليهـا يف الوقـت ا
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إذا أخذنا نقطة انطالقنـا إرصار عـاملي االجـتامع الفرنسـيني . ترتبط السلطة بالتقييم            

ًثيفنوت وبولتانسيك إن املجتمع مل يعد محددا بالقيم املشرتكة التي يفـرتض علـامء االجـتامع 

مرجعيتهم، ثـم إن أي سياسـة متحولـة تسـتند إىل تغيـري حقيقـي لـبعض أو كـل السيايس إنا 

ُويتـأطر البعـد الـرئييس الثالـث الـذي يشـكل . أنظمة التقييم املسـيطرة يف التنظـيم اليـومي

وسائل اإلعـالم مسـاهم . املتناول واملحول إىل سياسة”العامل“تكوين : الرشوط الالزمة للسياسة

قوة تفسـري كاسـتلز هـي يف إنـه يقـر بتلـك . قية الخاصة بالسياسةحاسم يف كل األبعاد السيا

ًاألبعاد، ولكـن املشـكلة هـي أن نظريـة مجتمـع الشـبكة تقـول القليـل جـدا عـن املجـاالت 

كيف سيبدو تفسرينا للسياسة، . االجتامعية الروتينية حيث تتأصل السلطة، والتقييم، والتأطري

ديـة أكـرب دور وسـائل اإلعـالم عـىل هـذا املسـتوى واملجتمع يف العرص الرقمـي إذا أخـذنا بج

 االجتامعي األسايس؟    

ال ميكنني تقديم إجابة كاملة ملثل هذه التساؤالت يف فصل واحد قصري، ولكـن مـن             

خالل مراجعة أدبيات اإلعـالم الرقمـي، والسياسـة األوسـع، نسـتطيع تحديـد بعـض العوامـل 

.  يف تفسري أشمل لكيفية تغري وسائل اإلعـالم الرقميـة السياسـةاالجتامعية الرئيسية ليك تدرج

سوف تستند حجتي إىل تفسري الفصل الثاين لتعقد املامرسـة املتصـلة بوسـائل اإلعـالم، وعـىل 

سـوف أبـدأ . تفسري الفصلني الثالث والرابع لدور وسائل اإلعـالم يف متثيـل العـامل االجتامعـي 

، ومن ) نوع الناس أو األشياء التي تعترب اآلن وكالء سياسيني؟ما(ِبالنظر إىل من من السياسيني 

: ما نوع األشياء التي ميكن أن تكون سياسية يف أمنـاط مختلفـة(هناك سأنتقل إىل ما السياسة 

مـا السـياقات، أو األطـر األوسـع اللتـي تصـنع (، وملاذا من السياسة )مداولة، أوعمل، أوقرار؟

ًكام نحتـاج أيضـا إىل البحـث ). ً السيايس ممكنا أو غري ممكن؟العمل/ أنواع معينة من الوكيل

 السياسة ، اآلثـار الجانبيـة التـي قـد ”من، وماذا، وأين“عن آثار جانبية منهجية معينة لتغيري 

 Bruceتشكل مسارات التحول السيايس يف العرص الذي ستكون فيه، كام يقول بروس بيمـرب 

Bimber ثراء املعلومات، وكثافة االتصاالت باضطرادُتنمي “، الدميوقراطية نفسها”    . 
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 الفصل السادس 

  املعرفة البرشيةيف جتامعيةاالالشبكات استثامر تقنيات 

 

 

 

 : متهيد 6/0

 ؛ فمـثًال اإلنـساىنّظهـرت مجموعـة مـن التقـسيامت املتعلقـة باملعـارف يف الـرتاث فقد بداية  

ّتجريبية أو نظرية : " طبيعتها العامة، فهيمن حيث ك من يصنفها هنا  يقسمهاوهناك من ) ". ّتجريدية(ّ

ّطبيعية أو إنسانية أو : "عىل أساس املوضوع، فهي  عـىل أسـاس مراحـل قـسمهاوهناك مـن ".  اجتامعيةّ

ّالتطور التاريخي الذي مرت به معرفة اإلنسان، فهي ّ ّحسية ثم تأمليـة : "ّ ّثـم علميـة تطبيقيـة) ةّروحيـ(ّّ ّ .

 يفوالبحـوث ّالدراسـات املزيـد مـن إجـراء ومن ثـم ّ للمعارف البرشية واملفرطولكن مع النمو املتزايد  

ّكان البد من إعـادة النظـر يف هـذه التـصنيفات القدميـة، لـذلك املختلفة ّاملجاالت البحثية   فقـد ذهـبّ

ف أنواعهـا وأقـسامها يف إطـار مـا يـسمى بــ املعرفـة البـرشية عـىل مختلـ بعض الباحثني إىل تـصنيف 

 إىل"  General Theory of Knowledge" "نظريــة املعرفــة العامــة"أو " اإلبيــستيمولوجية العامــة "

ّاملعرفة األسطورية  : (ّأساسية، هيفروع  خمس   -ّ املعرفة الفلـسفية - املعرفة الدينية - ّ املعرفة الفنية-ُ
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قطـاع : هب إىل تقـسيم املعرفـة البـرشية إىل اربعـة قطاعـات وهـم وهناك من ذ) ّاملعرفة العلمية

ويحـاول هـذا الفـصل . جتامعيـةاال العلـوم – العلوم االنـسانية – العلوم التطبيقية –العلوم البحتة 

البـرشية  املعرفـة يفعىل املجاالت املختلفة  جتامعيةاالتأثري مواقع الشبكات القاء الضوء عىل كيفية 

)1(. 

 :  مجاالت املعرفة البرشية يف وتأثريها جتامعيةاالت  الشبكا6/1

  :) 2(ومجال التعليم  جتامعيةاالالشبكات : أوالً 

  تبـادل األخبـار واملعلومـات فـيام بيـنهم ملـستفيديها جتامعيـةاال مواقع الـشبكات وفرت 

 يفثر فقـط ومن ثم إتاحة الفرصة لألصدقاء للوصول إىل ملفاتهم الخاصة وأصبحت تلك املواقع التؤ

 ،اًا، ثقافيـً، سياسـيًاجتامعيـا: منهـا حيـاة املـستفيدين امتـدت لتـشمل  بـل االفرتايضنطاق املجتمع 

وهنـا يـتجىل أهميـة .  إنشاء صفحات تعليمية تفاعلية داخل تلـك الـشبكاتيفوبدأ البعض . ً دينيا

التعليميـة إذ  اآلخرين من خـالل األنـشطة املختلفـة املتـضمنة داخـل تلـك الـصفحات معالتفاعل 

 الخربات، وتنمية املـسؤولية مـن خـالل هـذه األنـشطة والتفاعـل بـني األفـراد، اكتسابتساعد عىل 

 كيانـات يفومتكن تلك الصفحات التعليمية املتضمنة داخل تلك الشبكات مستخدميها من التجمـع 

 التـاىل، وبمرتابطـة تـشابه الكيانـات الواقعيـة فـيام يـسمى مبجموعـات العمـل افرتاضـية اجتامعية

 يف من الوسـائل املهمـة واملـؤثرة عـىل مـستوى العامـة وخاصـة ياالجتامعأصبحت شبكة التواصل 

 توعيــة األفــراد، وإكــسابهم معلومــات ومهــارات يف ملحــوظاملجــال الرتبــوى، حيــث تــؤثر بــشكل 

ري والتطــوير، وقــد اعتمــدت معظــم املؤســسات يــالتغواتجاهــات، وتعتــرب أداة مهمــة مــن أدوات 

 نرش أخبارها والتواصل مع الطالب واملعلمـني وتبـادل يف ياالجتامعيمية عىل شبكات التواصل التعل
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تـصال مـستمرة بـني املؤسـسة التعليميـة وجميـع العنـارص ااآلراء واإلجابة عىل االستفسارات كقناة 

 .التعليمية

املـستمر إن سامت هذا العرص تفرض عىل املعلمني أن ميتلكوا القدرة عىل التعلم الـذاىت و 

ًوالتنمية املهنية وإثقال خـرباتهم التكنولوجيـة، وهـذا اليتـأىت إال إذا كـان املعلـم مـدفوعا بدافعيـة 

 . بهستمرارداخلية تفرضها البيئة التعليمية التكنولوجية بحيث تحثه عىل التعلم واال

 حياتنـا اليوميـة لدرجـة أن املـشتغلني ياالجتامعـشـبكات التواصـل أقتحمـت لقـد هذا و

 اسرتاتيجياتهم التدريسية للتواصـل الـداخىل يفها استخداملعملية التعليمية والتدريس قد أدمجوا با

لـيس هـذا والخارجى، وبالنسبة للتالميذ فإنهم سـبقوا مؤسـساتهم إىل فـضاءات املـشاركة الرقميـة 

 .بحتال جانبها التقنى يفتجدهم يتقنون التعامل معها أكرث من الكبار، عىل االقل فحسب وإمنا 

حياتنا  يف جتامعيةاالشبكات تغلغلت ال الهواتف الذكية، استخدام يفاملتزايد  نتشاراالومع  

أن حياتنـا أو منـاحى  يفاالستغناء عن تلك التقنيات عىل كثري منا من املستحيل اليومية حتى أصبح 

ًيبـدى أعجابـا  أو "ًتعليقا " ، لىك يرسل الذىك هاتفهيلبث أكرث من عرش دقائق دون إلقاء نظرة عىل 

.  عرب شبكة الفـيس بـوكإحداهم Wallأو يلقى نظرة عىل حائط " ً شخصا Taggingيوسم " أو أن 

 عىل شبكة الفيس بوك أو تويرت فهـى تـدعو بهـذا التـرصف كافـة أعـضاء ًباحني تفتح مدرسة حساف

 خطـأ، لكـن هـل  حـد ذاتـه لـيسيف، وهـذا جتامعيةاالاألرسة الرتبوية إىل االلتحاق بهذه الشبكات 

 هذه الخطوة وقيمت املسؤوليات املرتتبة عليها؟ وهل تـم إعـداد يفقامت املدرسة بواجبها وفكرت 

 ؟  العملية التعليميةيف ستخدام واالاالستفادةاملعلمني وتأهيلهم وتدريبهم عىل كيفية 
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والـتعلم  اإللكـرتوين مؤمتر التعليم يف سيدة املوقف ياالجتامعلقد كانت شبكات التواصل  

 اإللكـرتوينم، فلقد أجمع عدد كبري من املتخصصني بـالتعليم 2013 عقد بالرياض عام الذيعن بعد 

 متثل بيئة مناسبة للتعلـيم والتـدريب بأسـلوب مختلـف عـن التعلـيم جتامعيةاالعىل أن الشبكات 

العمليـة  يف تعودنا عليه، فهـو تعلـيم وتـدريب منفـتح يعتمـد التواصـل واملـشاركة الذيالتقليدى 

 .التعليمية وكبديل عن املحارضات التقليدية والتلقني

 منترشة بيننا بل وعىل األجهـزة ياالجتامع ذلك فقد أصبحت شبكات التواصل يفوالعجب  

ًها كوسـيلة للتعلـيم سـيكون أمـرا استخدام فإن التاىلًاملحمولة وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية وب

ًا بل يخلـط املتعـة بـالعلم ويكـرس احتكـار الغـرف املغلقـة للمعرفـة ًطبيعيا بالنسبة لنا الميثل عبئ

ً أن ينمى مهاراته منوا متميـزا مـن خـالل يف اليوجد أى عذر ألى معلم التاىلوب. والتدريب  اسـتخدامً

 التـدريب يفتلك االدوات البسيطة والفعالة، ومل يعد هناك أى مربر لإلرصار عىل األسلوب التقليدى 

 تقديم تدريب مختلف ودون تكـاليف يفثبت بالتجربة العملية فعالية تلك الوسائل والتعليم، فقد 

 . اإللكرتوينتها للتعليم اعالية ودون حاجة النتظار الدولة حتى تبادر إىل تطبيق اسرتاتيجي

 العمليـة التعليميـة مـن يف ياالجتامعـلتواصل وميكن للمعلم أن يستخدم شبكات اهذا  

  :خالل االساليب التالية

ملـادة الدراسـية التـى تحمل ا جتامعيةاالداخل الشبكات  مدونة إلكرتونية صغرية إنشاء وتصميم) 1

الـتامرين بجانب مجموعـة مـن العلمية عىل رشح مفصل للامدة وى تتحبحيث يقوم بتدريسها 

فضالً عـن تـدعيم املـادة  ) Word – PDF(  صيغة ملفات يف شكل ملفات نصية يفاملرافقة لها 

  أفـاق الطـالب وتخـرجهم عـن تعمـل عـىل توسـيعبروابط ملواقع ومقـاالت ذات صـلة ية العلم
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عهم عىل عدم االعتامد عـىل ي وتشجخالل باملادة العلميةالكتاب الدراىس التقليدى دون أى اقيد 

 .يعزز من روح اإلبداع واالبتكارمصدر تعليمى واحد مام 

تعد امللفات السمعية واملرئيـة   :اإلنرتنت من شبكة تعزيز املعلم ملادته العلمية مبلفات الفيديو) 2

 استيعاب الطالـب للـامدة العلميـة بـشكل أفـضل، وهـذا يفتساهم من مصادر املعلومات التى 

 مليئـة اإلنرتنـتاملعلم أن يقوم بنفسه بتـسجيل تلـك املـواد أو إعـدادها، فـشبكة من  اليتطلب

وب وال يحتاج املعلم إال أن يبحث عن املقـاطع بأالف مقاطع الفيديو التعليمية عىل موقع اليوتي

 الصف أو يف معهم ااملنزل ثم يناقشه يف ااملناسبة ويضيفها للمدونة ويطلب من طالبة مشاهدته

ًسيوفر تعلـيام بالشك  معهم بشكل مبارش، فهذا ا الصف الدراىس ويناقشهيفيقوم بعرض املقطع 

ًمتميزا للطالب أيا كان مستوى مدرسته أو معل  .مهً

ة وعرضـها بطريقـة جذابـة عـىل يالبحث عن مواد تعليميـة مناسـبة للموضـوعات الدراسـ) 3

ًاملعلم مل يعـد مـصمام وال مهندسـا معلوماتيـا ألن  :ياالجتامعقع شبكات التواصل امو ً ، وال ً

 طويالً، وهو مثـل الجميـع، لـه حيـاة شخـصية ًوقتاحتى معد ألنشطة تربوية التى تستغرق 

ً املناسب للمحتويات الرقمية املعدة سـلفا، ستخداموباملقابل فإن اال.  بهاامماالهتيجب عليه 

 للـرشح وإلنجـاز املـشاريع مـع التالميـذ وللتجـارب يفسيمكن املدرس من إتاحة الوقت الكا

ذات (ً للواجبات مقتـرصا عـىل الـتامرين املنهجيـة وهكذا يصبح الوقت املخصص. طبيقيةالت

 ين ترســيخ املعلومــات والبحــث أو االنتــاج الفــردى، لــذا يجــبومتــار) اإللكــرتوينالتــصحيح 

   مـواد جـاهزة أعـدت بتقنيـات عاليـة بواسـطةاسـتخدام الرتكيز عىل تدريب املعلمني عـىل 
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 .متخصصني، وعىل تطبيق اسرتاتيجيات تربوية مالمئة من أجل إيصال رسالتهم النبيلة

 كأحـد أهـم :يوفرها موقـع فيـسبوك  التى Closed Groupsاملجموعات املغلقة  استخدام) 4

م حيـث ميكـن للمعلـم أن ينـشئ مجموعـة علميـة عـىل  تعزيـز التعلـييفالوسائل الناجحة 

 لالنـضامم درسـها ويـدعو طالبـهُطالب الفصل أو املادة التـى يمنحرصة فقط عىل بوك الفيس

ة يقـوم يراسـإليها فيتيح لهم من خاللها النقاش والحوار حول مواضيع لها عالقـة باملـادة الد

هو أو الطالب بطرحها، مام يشجعهم عـىل التفاعـل واملبـادرة واالستكـشاف واالعـتامد عـىل 

النفس دون أن يضيف إليهم عبء تعلم بـرامج إلكرتونيـة معينـة أو جهـد خـاص للحـصول 

  .عىل املعرفة

 يفعـرمساعدة الطالب عىل إضافة التعليقات وإبداء االعجاب مام يعـزز الحـوار والتبـادل امل) 5

 .بني جميع الطالب

 .Eventsتصميم الفاعليات واملناسبات  ) 6

األلعـاب مـن خـالل تـصميم  جتامعيـةاال املتاحة عـىل الـشبكات APS التطبيقات استخدام) 7

 تلك األلعاب عنارص أساسـية يف بحيث تتوافر التى ميكن أن تخدم العملية التعليميةالرقمية 

 ). الرتفيه – الخيال – التحدى –افسة  املن– القواعد –الهدف  (يفتتمثل 

هذا وقد سجلت رابطة هيئات املدارس القومية بالواليات املتحدة األمريكية يف تقرير لهـا 

دثون يف مواضـيع  يتحـجتامعيـةاالمن تالميذ املدارس االمريكية الذين يـستخدمون املواقـع  % 60أن 

  ، لـذاد يف مواضيع خاصة بالواجبات الدراسيةمنهم يتخاطبون بالتحدي  %50أكرث من كام أن تعليمية، 
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 .)3(املواقع لإلستفادة منها هذه التعليمية التواجد عرب من املؤسسات عديد الكان عىل 

: بعنـوان) 2006(املنشورة عام  و)4( )جمعية خدمات املكتبات للشباب( Yalsa دراسة يفو

دليـل خـاص ألمنـاء : عامـة واملدرسـية  داخـل املكتبـات الجتامعيـةاال املراهقني للشبكات استخدام

وضع دليل خاص ألمناء املكتبات والعاملني باملكتبات وطلبة هدفت إىل املكتبات والعاملني باملكتبة 

 والخدمات التى تقـدمها عـىل ضـوء مـا جتامعيةاالات مواقع الشبكات ستخداماملدارس بشيكاغو ال

شاركة للفئـات سـالفة الـذكر داخـل مواقـع ًهو مستخدم بالفعل، وأيضا التعرف عـىل التواجـد واملـ

وقـد  املـدارس واملكتبـات يف وكون تلك املواقع عامل مـساعد لتعلـيم الطـالب جتامعيةاالالشبكات 

 :خلصت إىل مجموعة من النتائج أبرزها 

 لها القـدرة عـىل دعـم العمليـة التعليمـة وتحـسني اإلنرتنت عىل جتامعيةاالأن مواقع الشبكات  -1

إنشاء حساب شخىص لكل طالب، تـدوين (اءة والكتابة بني طالب املدارس من خالل أمناط القر

التعليقات باملدونات، إضافة وحذف محتـوى جديـد عـىل املوسـوعات مفتوحـة املـصدر عـىل 

 ).، البحث عن املحتويات داخل صفحات املواقعWiki اإلنرتنت

باريـة والعمـل عـىل تحـديثها بـصفة  املدارس بشيكاغو املدونات لنرش املعلومـات اإلخاستخدام -2

 .دورية

 التعلـيم داخـل فـصول يف جتامعيـةاال إعتامد املدرسون عىل مواقع الشبكات -3

الدراسة، حيث أصبح للغالبية العظمى من املدرسـني صـفحات خاصـة بهـم 

  ًيــتم مــن خاللهــا رشح املنــاهج الدراســية وإتاحتهــا للطــالب إعــتامدا عــىل
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ة وتخصيص وقت لتلقى األسـئلة واإلستفـسارات وكتابـة املالحظـات امللفات السمعية والبرصي

 .حول املادة العلمية املرشوحة

 وبـاألخص جتامعيـةاالإنشاء املكتبات العامة بشيكاغو صـفحات لهـا داخـل مواقـع الـشبكات  -1

موقع ماى سبيس تكون مبثابة أداة تواصل مع األطفال والشباب داخل شيكاغو، وتـسمح تلـك 

وج إىل فهارس تلك املكتبات، وتوفري أدوات البحث املختلفة، كـام تـشتمل عـىل الصفحات بالول

 .معلومات للخدمات والربامج التى توفرها املكتبة والتى ميكن أن يشرتك فيها األطفال والشباب

  : )5( ياالجتامع و وتنمية الوعى السيايسجتامعيةاالالشبكات : ًثانيا 

يف تـشكيل  ًبـارزا ًدورا) ياالجتامعـشبكات التواصل (بـ الجديد أو ما يعرف  اإلعالم يلعب 

تزويـدهم باملعلومـات الـسياسية كـام يـسهم يف تكـوين من خـالل الوعي السيايس للشباب وبلورة 

وتدعييم أو تغيري ثقافتهم السياسية، واستعدادهم للعمل العام، إذ يشار اىل الوعي السيايس بوصفه 

 يـتجىل الـوعي اإلنـساىن يفون للعـامل عـىل نحـو عقـىل أو وجـداىن  إدراك االنسايفحالة ذهنية تتمثل 

 صور شتى تتباين بتباين املجال املدرك أو موضوع الوعي، حيث يعرف اإلنـسان أشـكاالً متنوعـة مـن 

ومن هـذا املنطلـق ميكـن . الوعى، كالوعي الديني والوعي العلمي، والوعي السيايس، والوعي األخالقى

لحالة التي ميثل فيها الفرد أو أفراد املجتمع قـضايا الحيـاة الـسياسية بأبعادهـا القول أن السياسة هو ا

ًاملختلفة و يتخذون من هذه القضايا موقًفا معرفيا ووجدانيا يف آن الوقت، فهنـاك مـن يعـرف الـوعى  ً

السياىس عىل أنه مجموعة مـن القـيم واإلتجاهـات واملبـادئ الـسياسية التـى تتـيح للفـرد أن يـشارك 

   أوضاع مجتمعه ومشكالته يحللها ويحكـم عليهـا ويحـدد موقفـه منهـا ويدفعـه إىليفكة فعالة مشار
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التحرك من أجل تطويرهـا وتغيريهـا وعنـد الحـديث عـن التـأثريات الـسياسية لـشبكات التواصـال 

 يتبادر إىل الذهن أول ما يتبادر الدور الـذي لعبتـه تلـك الـشبكات يف الثـورات العربيـة جتامعيةاال

نـرشت الكثـري . م 2011فمنذ مطلع العـام . لتي دار حولها واليزال جدل كبري من قبل املتخصصنيوا

من املقاالت والدراسات وعقدت الكثري من املؤمترات والفعاليـات التـي ناقـشت شـبكات التواصـل 

اركية  وقدرتها عىل التأثري يف تحفيز املشاركة الشعبية وتأثريها عىل منـاذج الحكومـة التـشياالجتامع

 ياالجتامعــوقــد كــان للنمــو الكبــري والــرسيع لــشبكات التواصــل . واآلليــات املجتمعيــة الجديــدة

ًها دورا هاما يف حشد وتشكيل الـرأى والتـأثري املبـارش عـىل استخداموالتحوالت يف أمناط واتجاهات  ً

 .التعبري بني الشباب يف املنطقة العربية

 محصلة تفاعل األشخاص يف إطار واقع اجتامعي  عند شامل الهمزاىن هوياالجتامعوالوعي  

 صـيغة حقـائق معرفيـة يفمعني وإنصهار مدركاتهم وتصوراتهم وأحاسيسهم الذاتيـة أو املوضـوعية 

وقناعات إميانية وتـصورات ومـسلامت، وميـول ومـشاعر واتجاهـات وأمنـاط سـلوك جامعيـة تعكـس 

بـرشية، سـكانية : ن أبعاد ومتغريات مـسبقة الكائن مبا يشتمل عليه مياالجتامعمعطيات ذلك الواقع 

و بيئية وإقتصادية مهنية ومعيشية وحضارية وتاريخية وثقافيـة وتنظيميـة اىل غـري ذلـك مـن األبعـاد 

وهو يكتسب ويتغري يف إطار عالقته التأثريية التبادلية بهذا الواقع إضافة إىل الـدور . واملتغريات األخرى

 عىل الصعيدين السيايس والتجاري، فإن هـذه الـشبكات ياالجتامعل الكبري الذي تلعبه شبكات التواص

 مثـل التعلـيم، الرعايـة الـصحية، ياالجتامعـلها قدرات كبرية يف مجاالت أخرى مختلفة عـىل الـصعيد 

 ، محاربة الغالء، والغش، كام استفادت منها ووظفتهـا املـنظامتياالجتامعالتسويق، عمليات التطوع 
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 نفـس الوقـت والتعريـف يفية يف أداء أعاملها للوصول إىل املانحني واملستفيدين  الخريية غري الربح

 .بأنشطتها وغري ذلك

 : )6( ياالجتامع التواصل شبكات عىل السياحة لرشكات االعالىن التواجد: ثالًثا 

 ومن خاللـه ميكـن للـرشكة ان تتواصـل اإللكرتوين هو جزء من التسويق اإللكرتويناالعالن  

 اعداد الخدمة التى تتناسب مـع يفء وتعلن عن نفسها وعن خدماتها، بل وترشك العميل مع العمال

 الخدمـة مـن خـالل االسـتامع يفه وامكانياته، وكذلك التعرف عىل اوجه القصور والضعف احتياجات

وقـد يعتقـد الـبعض ان . العمالء ومحاولة استعادة الخدمة مره اخرى والوصول لرضـا العمـالءآلراء 

 الواقع قد يعطى الفرصـة للتوضـيح وجـذب يفًء العمالء قد يؤثر سلبا عىل غريهم، امنا اع آلراالستام

 عمالء آخرين قد تـأثروا بالفعـل يفًالعميل مرة اخرى مع محاولة استعادة الخدمة مام يؤثر ايجابيا 

 ًسـلباا وبذلك ميكن جذب هذا العميل غري الراض وغريه ممن تـأثرو. من تجربة العميل غري املرضيه

 .عن طريق الكلمة املتداولة

 االعــالن اســتخداموهنــاك اعتبــارات يجــب عــىل الــرشكة الــسياحية ان تراعيهــا عنــد  

م معلومات كفء يتيح تقديم املعلومة التى تتوفر فيهـا الـصدق، ا تهيئة نظيف تتمثل اإللكرتوين

ــك املعلو ــستمر لتل ــع التحــديث امل ــة م ــاءة والفعالي ــشفافية، الكف ــة، ال ــة الدق ــات واملراجع م

املعلوماتية املستمرة ومتابعة رد فعل العمالء وتعليقاتهم تجـاه محتـوى االعالنـات والخـدمات 

مـع املنـشآت الـسياحية االخـرى مثـل الفنـادق والقـرى خالل املوامئـه التى تقدمها الرشكة من 

 هيئـة مـع غرفـة رشكـات الـسياحة واإللكـرتوينوالتواصـل .السياحية ورشكات الطـريان وغريهـا 
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 هنـاك ياالجتامع شبكات التواصل استخدام ومن اجل مواكبة التقنيات الحديثة و،تنشيط السياحة 

 : بعض التحديات 

ت االتــصاال النــواحى التقنيــة الخاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات ويف  وتتمثــل :التحــديات التقنيــة) 1

ان واملعايري والربوتوكوالت  االعتامدية واألميفوالربمجيات وأنظمة التشغيل، فهناك نقص واضح 

مـام يـستدعى تطـوير املنظومـة الفكريـة . اإلنرتنـتالتى تنظم عمل السياحة االلكرتونية عـرب 

 تكنولوجيا املعلومـات حتـى يفللرشكات السياحية وذلك مبا يتناسب ومالحقة التطور املتسارع 

م مالمئــة امكانياتهــا ال تعــاىن مــن التقــادم املعلومــاىت نتيجــة هــذا التطــور، مــام يعرضــها لعــد

 .التكنولوجية وفعالية املواقع االلكرتونية 

 يف ومؤسساته وأفراده مطالبني بتـوفري منـاخ ثقـاهيئاتهإن املجتمع بكل  : جتامعيةاالالتحديات ) 2

 الـدول الناميـة يفوبيئة قانونية مناسبة للسياحة اإللكرتونية، وال تزال رشيحة كبرية من األفراد 

 الــوعى بالــسياحة اإللكرتونيــة وتــداعياتها وآثارهــا عــىل الفــرد واملجتمــع، تتــصف مبحدوديــة

 . منهااالستفادةويفتقرون إىل الحد األدىن من املعرفة بهذا املفهوم الحديث  للسياحة وكيفية 

 بـدايتها العديـد مـن املـشكالت يف واجهـت أنـشطة الـسياحة االلكرتونيـة : التحديات القانونية) 3

 اعت التـــرشيعات األمريكيـــة الحديثـــة للتجـــارة االلكرتونيـــة وتوجهـــات القانونيـــة واســـتط

 اسـتخداموتتجـسد هـذه العقبـات القانونيـة حـول أثـر . االتحاد األوروىب بتـذليل بعـضا منهـا

عـدم الكـشف عـن هويـة :  تنفيذ األنشطة التجارية والسياحية وأهمها يفالوسائل االلكرتونية 

 مـع حاميـة حقـوق امللكيـة . انات الشخـصية الخاصـة بهـم املتعاملني أو التأكد من صحة البي
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وكـذا حاميـة العميـل مـن أنـشطة االحتيـال املبـارش عـىل . الفكرية من االعتداء غري املرشوع 

 أو القـوة اإللكـرتوينباالضافة اىل حجيـة العقـد .الشبكة ومن املواقع الوهمية أو غري االخالقية 

واخـريا إشـكالية وسـائل الـدفع . اإللكـرتوين وقبول التوقيـع القانونية اإللزامية لوسيلة التعاقد،

، وتأمني الحامية القانونية والتقنية للمتعاملني من االعتداء غري املرشوع عىل بطاقات اإللكرتوين

 .االئتامن واملعامالت املالية اإللكرتونية

لـب االعـالن حيـث يتط تحديات ترجع لنقص املتطلبات الالزمـة مـن جانـب الـرشكات الـسياحية -

الكرتوىن كفاءات فنية عالية املهارة ومراجعة معلوماتية مستمرة ، وكذلك تخصيص وقت ومال من 

  فيام يىل ، اإللكرتوينأجل ادارة تلك املواقع واملحافطة عليها وميكن تلخيص بعض مزايا االعالن 

 : االىت يفوتتمثل : أوالً املزايا لرشكات السياحة 

 .لناجحاامكانية التسويق   -

 التكلفةتخفيض   -

 .التواصل املستمر مع العمالء   -

 .ضامن جودة الخدمات السياحية  -

  :يفًثانيا املزايا للعميل وتتمثل  

 .خدمة مستمرة -

 .ختيارسهولة إجراء املقارنات وحرية اال -

 .انخفاض اسعار الخدمات -ح

 .العمالتحقيق رضا  -
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 : )7(ويق  والتسجتامعيةاالالشبكات : ًرابعا 

ــشبكات  ــسويق عــرب املواقــع أو ال ــةاالعــرف الت ــه جتامعي  شــبكات التواصــل اســتخدام بأن

 بهـدف التـسويق أو البيـع أو اإلنرتنـتي واملدونات والوييك وأي أدوات مشاركة أخـرى عـىل االجتامع

التجاريـة العالقات العامة أو خدمة الزبائن، هذه األدوات تتيح للزبائن إمكانية التفاعل مـع الـرشكات 

بدالً من أن يكونوا مجرد هدف لوسائل أحادية االتجاه من تلك الـرشكات، كـام أنهـا تتـيح للمـنظامت 

كـام يـرى الـبعض أن . إمكانية فتح قنوات إتصال مع هؤالء الزبائن والتواصل معهـم بـشكل تحـاوري

عبـارة عـن أداة "ي أحد املكونـات الرئيـسية للتـسويق ، وهـي االجتامعالتسويق عرب شبكات التواصل 

لتحليل ومعرفة سلوك الزبائن وفرصة للتعرف عىل رغباتهم لتحليلها ومحاولة تلبيتها حسب رغبـاتهم، 

كون أن الزبـون يعـد الركيـزة األساسـية وأسـاس العمليـة اإلنتاجيـة يف كـل اإلسـرتاتيجيات التـسويقية 

ات مع الزبائن وإتاحـة الفرصـة الناجحة، وذلك لتوسعها يف املجال التجاري وذلك من خالل إقامة عالق

 ".لهم إلبداء آراءهم وتعليقاتهم يف التعديالت والتطورات التي تدخل عن املنتج

 جتامعيـةاالهـو اسـتغالل الـرشكات للـشبكات "ي االجتامعالتسويق عرب شبكات التواصل 

 جتامعيـةاالألغراض تسويقية من خالل تحديد وتحليل املحادثات واملشاركة والرشوع يف التفـاعالت 

 ".داخل املجتمعات واستعاملها 

أحد األنشطة الرئيسية يف التسويق وذلـك ن أبرز أشكال املزيج التسويقي، ويعد اإلعالن م

كونه وسيلة لرتجمة األفكار واملعلومات إىل أذهان الناس بهدف تحفيـزهم وإقنـاعهم بفكـرة مـا أو 

لتعـامالت اإلنـسانية إال أنـه شـهد تطـورات تغيري رأيهم اتجاه مفهوم ما، وهذا النشاط قديم قـدم ا

وقفزات نوعية، ولعـل مـن أبـرز املفـاهيم الرائجـة يف هـذه االونـة اإلعـالن عـرب شـبكات التواصـل 
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ي هـو مـصطلح يـستخدم لوصـف أحـد أشـكال االجتامعـفاإلعالن عرب مواقـع التواصـل . ياالجتامع

، و تكمـن أحـدى جتامعيـةاالشبكات  التي من دورها أن تركـز عـىل مواقـع الـاإلنرتنتالدعاية عرب 

فيسبوك، تويرت، ماي سبايس ، بيبـو مثل ( ي االجتامعالفوائد الرئيسية لإلعالن عىل شبكات التواصل 

 مــن معلومــات املــستخدمني االســتفادةأن املعلنــني أو صــاحبي اإلعــالن ميكــنهم ) إلــخ...أوركيــت و

البية الرشكات العامليـة واملحليـة توجهـوا لذا فإن غ. الدميغرافية واستهداف إعالنتهم بشكل مناسب

إىل هذا النوع من التسويق واالستثامر فيه، لإلسـتفادة مـن مزايـاه الجمـة، خاصـة كـون الزبـائن ال 

 جتامعيـةااليثقون كثريا يف صحة املعلومات التي تقدمها الرشكات مثل ثقتهم ببعـضهم، فالـشبكات 

ة مام يزيـد مـن الثقـة املتبادلـة بـني كافـة األطـراف تتيح لهم فرصة املشاركة يف الحمالت التسويقي

إضافة إىل ذلك يتيح اإلعالن عرب الفيسبوك فتح باب الحوار أمـام الكـل ويجعـل أصـحاب الـرشكات 

يتابعون آراء الزبائن حول منتجاتهم، مام يعطيهم الفرصة لإلستجابة والتغيـري عـىل عكـس الوسـائل 

ارة عالقـتهم مـع هـؤالء الزبـائن ومحاولـة التواصـل الفعـال اإلعالنية التقليدية، أي ميكـنهم مـن إد

 واملستمر معهم لكسبهم 

 املختلفة يف جتامعيةاالميكن تلخيص أشكال اإلعالنات التسويقية املطروحة عىل الشبكات 

   :ثالث أشكال هي عىل التوايل

 كـن أن يكـون وهـذا مي:  الخاصـة بأصـدقائكاإلنرتنـتاإلعالن املبارش الـذي يعتمـد عـىل شـبكة  -

ا إىل حدوث الكثري من الجدل، ومن األمثلة عىل ذلك مـرشوع ً الشكل األكرث فعالية ولكن يؤدي أيض

ــاء ــسبوك، فبن ــارة الفي ــالة يف ًمن ــرى رس ــن أن ت ــن املمك ــذي يتخــذه صــديقك، م ــراء ال ــىل اإلج   ع

)". ورلـدميـو زيـك و(تغذية األخبار الخاصة بك بأن صديقك قد اشرتى يس دي من عـامل املوسـيقى 



)193( 
 

 بـصدد ًوبالتايل من املمكن أن تكون هذه طريقة فعالة للغاية ألن أغلبية الزبائن يتخذون قرارا

رشاء يشء ما أو أشياء عدة مـا دام األمـر يعتمـد عـىل تواجـدهم مـع مجموعـة مـن األصـدقاء 

املقربني لهم، ومع ذلك هناك أيضا الكثري مـن الجـدل الـذي يـدور حـول هـذا األمـر ألنـه مـن 

مكن اعتبار ذلك استغالل للعالقات الشخصية لديك مـع أصـدقائك وقـد يثـري أيـضا مخـاوف امل

 . حول الخصوصية

 يعد هـذا شـكالً اخـر مـن اإلعـالن عـرب :ياالجتامعاإلعالن املبارش املوجود عىل شبكات التواصل  -

 كثـرية، وهـذا هـو ً ، األمر متاما كام لو كنت قد رأيت الفتة إعالنات عىل مواقع أخرىاإلنرتنتشبكة 

 ًي، كـام ميكنـك أيـضا أن تـرى هـذه اإلعالنـات عـىلاالجتامعـمفهوم مامثل إال عىل مواقع التواصل 

 مـن البيانـات الدميوغرافيـة يف االسـتفادة، وميكن هـذا النـوع مـن الجوانب اليمنى بالفيسبوك مثالً

 .ملفك الشخيص وبالتايل تستهدف اإلعالن املبارش لك

 يعد هذا هو أسلوب التـسويق " :صفحات"أو " مجموعات"بارش عن طريق إنشاء اإلعالن غري امل -

 اختيـارميكـن للمـستخدمني " مجموعـة"أو " صـفحة"املبتكر الذي ميكن للرشكة مـن خاللـه إنـشاء 

 االسـتفادةو" مـشجعني"أو " مـشرتكني "اسم ذلك لتكوين ما يعرف باستخداماالنضامم لها، وميكنهم 

ًملنافسة والذي من دوره يعد منتجا جديد أجل امن ذلك يف التسويق من ا أو ببساطة لزيادة الوعي ً

ًبالعالمة التجارية، ومام هو جـدير بالـذكر أنـه ميكـن أيـضا لهـذه املجموعـات أن تتزايـد يف أعـداد 

 ..ًاملشرتكني بها بشكل ملحوظ والتي من املمكن أن تصبح أداة تسويقية فعالة جدا
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 : )8( واالعالم الجديد عيةجتاماالالشبكات : ًخامسا 

 فقـط، ولكـن االتصالا، ليس يف اطار دالالت علوم ًا كليًميثل اإلعالم الجديد مظهرا جديد" 

يف مجمل ما يحيط بهذا النوع املستحدث من اإلعالم مـن مفـاهيم خاصـة كونـه مـا زال يف معظـم 

لذي شهدته تكنولوجيـا اإلعـالم وبرغم التطور ا. جوانبه حالة جنينية مل تتبلور خصائصه الكاملة بعد

 القدمية ولكن طورتها بـل غريتهـا بـشكل ضـخم، وأدت إىل االتصالالجديد إالن أنها مل تلغي وسائل 

اندماج وسائل اإلعالم املختلفة والتي كانت يف املايض وسائل مستقلة ال عالقـة لكـل منهـا بـاألخرى 

 االتــصال حيــث أصــبحت وســائل بــشكل ألغيــت معــه تلــك الحــدود الفاصــلة بــني تلــك الوســائل،

وميكـن تقـسيم اإلعـالم الجديـد إىل األقـسام األربعـة "، الجامهريية تتسم بالطابع الدويل أو العاملي

 :التالية 

 . وتطبقاتهااإلنرتنتاإلعالم الجديد القائم عىل شبكة  -1

 اإلعالم الجديد القائم عىل أجهزة املحمول مبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف -2

 من منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون التي أضيفت إليها مميزات نوع -3

 جديدة مثل التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب

ًاإلعالم الجديد القائم عىل منصة الكمبيوتر ويـتم تـداول هـذا النـوع إمـا شـبكيا أو  -4

 العــروض بوســائل الحفــظ املختلفــة مثــل االســطوانات الــضوئية ومــا إليهــا وتــشمل

 .إلخ...البرصية وألعاب الفيديو والكتب اإللكرتونية وغريها

 االتـصالية الناتجـة عـن انـدماج تقنيـات االتصاليطلق عىل الطريقة هذا و 

  الحديثــة كالحاســوب والهواتــف الذكيــة والــشبكات والوســائط املتعــددة بــاإلعالم
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 - املنتـديات-  البودكاسـت– الويىك–  املدونات– جتامعيةاالمواقع الشبكات  :الجديد، ومن وسائله

 لتدوين املصغر ا-مجتمعات املحتوى 

ًشكلت املعلومات دورا بارزاهذا وقد   يف حياة األفراد واملجتمعـات عـرب التـاريخ اإلنـساين ً

مصدر  فمن ميلك املعلومات ميلك السيطرة عىل العامل املرتابط الذي نعيشه، وهنا برزت الحاجة إيل 

 إىل املـستفيدين منهـا  ُة ميكن عن طريقها نقل املعلومـات وتـداولها مـن مـصدرهاأو وسيلة أو قنا

ولقد اتخذت مصادر املعلومات أشكاال وأمناطا مختلفة، ولعـل أكـرث هـذه األشـكال شـهرة وانتـشارا 

تلك الظاهرة التـي ألحـت يف الظهـور حتـى " الشبكات اإلجتامعية " وألفة بني مستخدمي اإلنرتنت 

للمعلومات عىل الشبكة العنكبوتية العاملية التي متكن من خاللها كـل فـرد يف العـامل مصدرا جديدا 

 نـرش وتـداول املعلومـات  مـن) Web:الويـب(املندمج املرتابط عـىل الـشبكة العنكبوتيـة العامليـة 

ر واألخبار والنفاذ إليها يف كافة مجاالت املعرفة البرشية والتعرف من خاللها عىل الرأي والـرأي اآلخـ

ُيف البيئة العنكبوتية وميكننا من خاللها إدراك الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعيـة ملجتمـع 

 .ما بل ميكن من خاللها دراسة الحياة الثقافية والفكرية لهذا املجتمع

وبالرجوع الحداث السادس عرش من ابريـل بجامعـة فرجينيـا حيـث قـام تـشوسنج هيـو 

نجليزية بجامعة فريجينيا للتكنولوجيا بفتح النار ىف مكانني داخل الحـرم الطالب ىف تخصص اللغة اإل

 . من طلبة واعضاء هيئة تدريس بالجامعة قبل أن يقتل نفسه32الجامعى األمر الذى أدى ملقتل 

ا لعــدم الــسامح للمراســلني الــصحفيني بالــدخول لحــرم الجامعــة ًونظــر

 ىل االتـصاالت الهاتفيـةلتغطية الحدث فإن التغطيـة لهـذا الحـدث اعتمـدت عـ
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 . واجزاء من الفيديو املأخوذة بكامريات الهواتف املحمولة بواسطة بعض الطلبة

وكان املصدر املبدىئ الذى استخدمته وكاالت االخبار هو البحث ىف املجموعات اإلجتامعية 

  .www.Facebook.comعىل موقع 

ركز االمريىك للمسح الجيولوجى للزالزل املنوط بالتحذير مـن مخـاطر وقـوع كام رصح امل

الزالزل انه يستخدم موقع تويرت للحصول عىل مزيد من املعلومات عند حدوث الـزالزل، كـام يقـوم 

بتحليل الرسائل التي يتبادلها مشرتكو املوقع ملعرفة قوة االهتزازات الناجمة عن الزلـزال يف املنـاطق 

 .كنها املشرتكونالتي يس

 :  ومجال املكتبات واملعلومات جتامعيةاالالشبكات : ًسادسا 

 شـعوب العـامل مـن النفـاذ الحـر) الويـب(ًمكنت الشبكة العامليـة واملعروفـة اختـصارا بــ 

  إىل املعلومات، وصـناعة املحتـوى الرقمـي، وبـث املفـاهيم واألفكـار والقـيم لنـرشها بـشكل أكـرث

 قبل، وبالتايل فقـد كـان لـذلك عظـيم األثـر عـىل الـشبكات االجتامعيـةورسعة  من ذي  كفاءة 

 يف ربط األفراد واندماجهم عرب قنـوات اتـصال واسـعة النطـاق بأقـل تكلفـة ممكنـة، واملتتبـع 

لنشأة الـشبكات االجتامعيـة يعـرف أنهـا منـذ الوهلـة األوىل لظهورهـا كانـت موجهـة لخدمـة 

ء القـدامى وزمـالء الدراسـة، مـن خـالل إنـشاء روابـط مستخدمي اإلنرتنت للعثور عىل األصدقا

تفاعلية عرب مشاركة الحساب الشخـيص وربطهـم ببعـضهم الـبعض، إال أنـه رسعـان مـا تغـريت 

فلسفة االستخدام لتكتـسب تلـك الـشبكات مكانـة واسـعة بـني الـرشكات املنتجـة لتكنولوجيـا 

ته مـن إعالميـني وسياسـيني املعلومات واملنظامت املختلفة وفئـات املجتمـع مبختلـف تخصـصا

ًإلخ ؛ ولعل مجانيتهـا وسـهولة اسـتخدامها سـببا رئيـسيا وراء اسـتقطاب أعـداد ضـخمة مـن... ً 
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مستخدمي اإلنرتنت عرب الكرة األرضية، هذا ومن منطلق أن الجامعات ومكتباتها ليست مبعزل عـن 

ا ذلـك املهتمـني مبجـال املؤسسات التي تهتم باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثـة، حيـث دعـ

املكتبـات الجامعيــة بأنــه قـد حــان الوقــت الغتنــام الفرصـة الســتخدام أدوات وتقنيــات الــشبكات 

االجتامعية يف بث املعلومات، وتسويق خدمات املكتبات ؛ لىك ترتقـى بـدورها الجديـد يف ظـل مـا 

 .Lib 2.0يعرف بالجيل الثاين للمكتبات 

 : للمكتبات ومراكز املعلوماتيةجتامعاالأهمية مواقع الشبكات ) 1

ً فعاالً ومؤثرا يف ظل ما يشهده العامل مـن تنـامي لـدور - يف وقتنا الحايل-يعد دور املكتبة  

التكنولوجيا بشكل يفوق كل التوقعـات مـن كـم املعلومـات املتـوفرة ورسعـة تناقلهـا، األمـر الـذي 

إلفادة منها، هذا وقد وفرت الشبكات يتطلب من املكتبات مالحقة التطورات الحديثة وتيسري سبل ا

االجتامعية وما تقدمه من تقنيات الـسبل ملـشاركة املعلومـات مـع املـستفيدين واملهنيـني يف كافـة 

التخصصات األخرى واملختلفة، إذ ميكن للمكتبة االستفادة من الشبكات االجتامعية وما توفرها مـن 

أماكن تواجـدهم، حيـث تخطـت مكتبـات الجيـل ًتقنيات يف الوصول إىل مستفيدي املكتبة أيا كان 

 عامل الحيز املكاين، وإتاحة خدمات املكتبات ومـصادر املعلومـات بـشكل مـريئ Lib 2.0الثاين 

وبطريقة مرنة باستخدام وسائل الشبكات االجتامعية التـي تتـيح املحتـوى املعلومـايت يف شـكل 

 ة بـشكل أكـرث فاعليـة وتـصنيفها ملفات فيديو عـرب شـبكة اليوتيـوب، وتنميـة مجموعـات املكتبـ

ــاء ) الفلوكــسومني(مــن خــالل طــرق التــصانيف الحــرة  والحوســبة الــسحابية، واملــساهمة يف بن

 مــستودعات رقميــة تحتــوي عــىل مــصادر معلومــات للمــستفيدين ذوي االهــتامم املــشرتك عــن 

ــن املك ــستفيدين ع ــة آراء امل ــة، ومعرف ــاتهم البحثي ــة متطلب ــم ومعرف ــق التواصــل معه ــة طري  تب
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 ألغراض التقييم الذايت، وذلـك مـن خـالل حلقـات النقـاش االفرتاضـية وإنـشاء جامعـات وخدماتها

للحوار البناء التي ميكن استثامرها يف تلبية احتياجات املستفيدين وتقدميها بشكل فعـال، ، وإتاحـة 

:  مثـلخدمة البحث يف مجموعات املكتبة من خـالل التطبيقـات املتـوفرة والتـي تقـدمها شـبكات،

الفيسبوك، فضالً عن إدارة مجموعات املكتبة، نرش فاعليات املكتبـة مـن نـدوات ومـؤمترات وورش 

عمل وأنشطة، وإتاحتها عرب خاصية الخدمات اإلخباريـة باسـتخدام تقنيـة امللخـص الـوايف للموقـع 

يل التعلـيم  ، وتعزيز دور التواصل بني املستفيدين وأخصائيي املكتبات، ومن ثم تفعRSSاإللكرتوين 

عن بعد، وسهولة التواصل مع أخصائيي املكتبات األخرى، ومن ثم تبادل الخربات املهنية فيام بينهم 

ومعرفة كل ما هو جديد ويطرأ يف التخـصص ؛ مـام يرسـخ نظريـة التأهيـل الـذايت لـدى أخـصائيي 

ن وكـذلك املكتبات، وتعزيز الـشعور بـاالنتامء للمجتمـع مـن خـالل تقـديم الخـدمات للمـستفيدي

 .)9(للمؤسسات التعليمية الجامعية، حيث يعكس ذلك الدور االجتامعي للمكتبة 

 وما يقدمه من تطبيقات واملتمثلة يف وجـود 2ومام سبق يتضح الدور الذي يلعبه الويب 

الشبكات االجتامعية مبختلف أنواعها، حيث وفرت تلك الشبكات التواصل املعلومايت ونـرش املعرفـة 

  :دين وتنظيم مصادر املعلومات مبا يتناسب مع متطلباتهم، كام يوضحه الشكل التايلبني املستفي
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  تقديم خدماتها ملستفيدى املكتباتيف جتامعيةاالدور مواقع الشبكات ) 1(شكل 

 ).Canty، Nick (2012). Social Media in Libraries: It’s like، Complicated. P4-5 :املصدر(

 

  ألغراض التواصل املعلوماىتيةجتامعاالالشبكات  ) أ

 Information Communication:  

 ألمناء املكتبات أن يكونوا عىل إتـصال دائـم وفعـال مـع كـل جتامعيةاالاتاحت الشبكات  

 تتسم بالتفاعل والتـشارك ومـن أمثلـة افرتاضية بيئة يفأقرانهم من الزمالء واملستفيدين من املكتبة 

  -:تلك الشبكات 

  :Myspace شبكة  -1

 التــى تــسمح ألمنــاء املكتبــات جتامعيــةاالوهــى مــن أفــضل الــشبكات 

  الوصـــول إىل الطـــالب، وقـــد اســـتفادت املكتبـــات ومراكـــز املعلومـــات مـــن
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خــصائص املــدونات والتقــويم املتــضمنة بــاملوقع لتحــسني صــورة املكتبــة وتعزيــز خــدماتها لتلبيــة 

 إنشاء ادوات للبحث داخل فهرس املكتبـة، هم، كام تسمح تلك الشبكة المناء املكتبات مناحتياجات

 .كام متكنهم من تضمني أدوات البحث التسويقي

   : Facebook شبكة-2

 يرتادها الكثري من الطالب وتعترب شبكة الفيس بـوك مـن الـشبكات اجتامعيةوهى شبكة 

الصديقة ألمني املكتبة حيث تـشتمل عـىل العديـد مـن الجامعـات والـصفحات التـى تهـتم مبجـال 

ها لتطـوير وتحـسني اسـتخداماملكتبات ومراكز املعلومات، كام تشتمل عـىل عـدة تطبيقـات ميكـن 

، وتطبيـق Jstorخدمات املكتبة ومن تلك األمثله التطبيـق الخـاص بالبحـث داخـل قاعـدة بيانـات 

OPAC الفهرس العاملى املوحديف يسمح بالبحث الذي . 

  : Ning شبكة -3

تالميذ مع مؤسسات املكتبـات وامناءهـا والتفاعـل بيـنهم تستخدم تلك الشبكة لتواصل ال

كــام تــسمح تلــك الــشبكة بإنــشاء شــبكة شخــصية مــصغرة تتــشارك بهــا املعلومــات واملعرفــة بــني 

 .املؤسسات وبعضها

  : Blog شبكة -4

وهو موقع يسمح بإنشاء مدونات يتم بث املعلومات من خاللها إىل العديد من االشخاص 

 املكتبة، فيًمح للطالب مبعرفة ما ورد حديثا داخل املكتبة أو التحدث مع موظكام تس.  آن واحديف

 .RSSوميكن أن تعطى املدونات استفاده عظمى مبجرد اقرتانها بتقنية 
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  :Meebo شبكة -5

 تقــدم خــدمات املحادثــة الفوريــة بــني مــستخدميها وال يتطلــب اجتامعيــةوهــى شــبكة 

 ، كام يـوفر ذلـك املوقـع Password وادخال كلمة رسUserName مستخدم اسمها توافر استخدام

 .ًبرنامجا يساعد مستخدميه عىل اجراء محادثه مع أى شخص داخل مواقع الويب املختلفة

  :LinkedIn شبكة -6

وهى شبكة تقدم خدماتها للمهنيـني كـام تعتـرب وسـيلة رائعـه لجـذب املـستفيدين إليهـا 

ة عىل بيانات بيوجرافية للعديد من أعضاء هيئة التـدريس ًوالتواصل معهم نظرا الحتواء تلك الشبك

 .إلخ...  العامل يفواملؤلفني واملؤرخني والعلامء 

  :twitter شبكة -7

وتعرف هذه الشبكة مبواقع التدوين املصغرة حيث تسمح ملستخدميها بإرسال تحـديثات 

 . حرف للرسالة الواحدة140 تعرب عن حالتهم املزاجية بحد اقىص tweetsأو ما يعرف بالتغريدات 

 : Information Sharing  املعرفة ونرشهااسم الغراض تقجتامعيةاالالشبكات  )ب

ً املعلومات ومشاركتها جزءا رئيسيا وحيويا حيث يجـب عـىل امنـاء املكتبـات اسميعترب تق  ً ً

ب عـىل كـام يجـ.  العرص الرقمـىيفالنظر إىل تلك الفئات بشكل جاد عند تصميم انشطة املكتبات 

 أمنــاء املكتبــات ان يــضعوا نــصب أعيــنهم رضــا املــستفيدين مــن خــالل تقــديم معلومــات تتــسم

لذا كان عـىل امنـاء املكتبـات إعـاده .  الوقت املناسب وبالطريقة املناسبةيف بجودتها وصحتها لهم 
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ــات الويــب يفالتفكــري  ــق تقني ــذلك 2 تطبي ــى تــضطلع ب ــشبكات الت   بــشكل مبكــر ومــن أهــم ال

 :لدور 

  :Flickr شبكة -8

ها كـام تتـيح تبـادل اسـمحيث تعترب مـن أكـرب الـشبكات التـى تـسمح بنـرش الـصور وتق

ًمجموعات الصور الجديدة بحيث متكن أعضاءها من إنـشاء مجموعـات الـصور وفهرسـتها إعـتامدا 

 عىل معايري امليتاداتا، كام تعترب هذا املوقع اداه جيدة للمستفيدين الـذين يبحثـون عـن معلومـات

 .خاصة بصور معينة أو جمع املعلومات الناقصة حول الصور

  :youtube شبكة -9

 نرش مقـاطع الفيـديو بحيـث ميكـن اسـتثامرها مـن قبـل امنـاء يفوهى شبكة متخصصة 

وفاعليتهـا، كـام أنهـا تـساعد ) املناسـبات( نرش مقاطع فيديو خاصة باالحداث املكتبيـة يفاملكتبات 

. youtubeandlibrariesقاطع فيـديو للمكتبـات األخـرى مثـل موقـع  مشاهدة ميفأمناء املكتبات 

 يتيح العديد من مقاطع الفيديو التى تناقش كيفية تقـديم الخدمـة املكتبيـة مـن قبـل امنـاء الذي

 البيئـة الرقميـة ومنـاذج ملبـاىن املكتبـات العامـة والجامعيـة يفاملكتبات وما هو دور امناء املكتبات 

 .ه لكيفية رقمنة املواد املكتبيةوبعد الدروس املستفاد

  TeacherTube:  شبكة-10

هو شبكة موجهة للمعلمني، حيث تقدم فرصة جيدة ألمناء املكتبات مـن أجـل التـدريب 

 مـصادر املعلومـات ومـوارد اسـتخدام توجيه الطالب عـىل كيفيـة يف املكتبة بها فضال استخدامعىل 

 ).2(املكتبة شكل رقم
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 TeacherTube موقع استخدامهة واج) 2(شكل رقم

    :SecondLifeشبكة -11

 تعتمـد عـىل افرتاضـيةمبجرد ولوج أمني املكتبة إىل تلك الـشبكة ميكـن أن ينـشئ مكتبـة 

 شكل يحاىك اللعـاب الفيـديو فـضال عـن تقـديم خـدمات اعالميـة، واتاحـة يفالرسوم ثالثية االبعاد 

 .املناقشات، والجامعات

  :Wikipediaشبكة  -12

ها وإعطـاء مـستخدمني معينيـني اسـتخداموعه حرة تعاونية ميكـن ألى شـخص وهى موس

 املعارف الخاصة بهـم اسم ادواتها لتقاستخداموميكن المناء املكتبات . القدرة عىل تحرير محتوياتها

 .عن طريق التحرير، كام ميكن ألمني املكتبة استضافه مكتبته عىل موقع الويىك

    PBwiki: شبكة -13

 تتـيح التـدوين" ويـىك التعليميـة "  تعـرف مبـصطلح عيـةاجتامهي شبكة 

 فهـى تـشجع التعـاون مـن الطـالب ، كـام أنهـا وسـيلة.  يف مجال العمل والتعلـيم
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 بها PBwikiوالجدير بالذكر إن .  لتسليط الضوء عىل العمل، وتقدم نقطة مركزية لجمع املعلومات

 .تعطي بعض امتيازات التحرير نرش محتوياتها، بحيث ميكن أن يفقدر كبري من الرقابة 

  :Footnoteشبكة  -14

 تـضطلع بنـرش الوثـائق التاريخيـة االصـلية، مـع إمكانيـة تحـديث اجتامعيـةوهى شبكة 

كام تشتمل عىل معلومات وثائقيه عن أشخاص وحياتهم . محتوياتها مع عرض اآلراء املختلفة حولها

 الكتب يفتى توجد بداخله ليست موجودة وتجاربهم املختلفة وما مييز ذلك املوقع أن املعلومات ال

 .املرجعية

  :Community Walkشبكة  -15

 مبثابة خريطة جغرافية توضح الطريق للوصول إىل املجتمعات حيث اجتامعية هي شبكة 

توفر وسيلة لتفسري النص الجغرايف كام تحدد املواقع واألماكن التى تقام بها املناسبات فعـىل سـبيل 

" املكتبـات الرقميـة" الواليـات املتحـدة األمريكيـة بإقامـه نـدوة عـن يفة مـا املثال اذا قامت مكتبـ

أن يـستعرض " املكتبـات الرقميـة " فبإمكان الشخص مبجرد ان يبحث داخل هذا املوقع عن كلمـة 

الندوات املنعقدة والفاعليات املقامة وعناوين الكتب التى تحمل هذا املصطلح خالل جدول زمنـى 

 ً.رافياًمحدد تاريخيا وجغ

  :SlideShareشبكة   -16

 تقـوم عـىل تـشجيع أعـضاء هيئـة التـدريس واملـوظفني والطـالب  اجتامعيـةهي شبكة 

وأمناء املكتبات ملـشاركه عروضـهم مـع رشائـح املجتمـع املختلفـة فهـى تعـد أفـضل طريقـة لبـث 

 . العروض التقدمييةاستخداماملعلومات ونرشها من خالل مشاركة امللفات ب
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  :Diggشبكة  -17

 تتيح حفظ املواقع املفضلة لدى امنـاء املكتبـات والطـالب اجتامعيةديجو وهي شبكة  

 بحيث تسمح الوصـول إليهـا مـن أي جهـاز كمبيـوتر أو املوبايـل كـام ميكـن اإلنرتنتوغريهم عىل 

كام تتيح خدمة الروابط للصور واملالحظـات التـي يحتاجهـا أمنـاء املكتبـات . مشاركتها مع اآلخرين

 .غريهموالطالب و

  :StumbleUponشبكة  -18

 تقـوم بتقـديم نـصائح وتوصـيات معينـة بـشأن مـا يبحـث عنـه اجتامعيـةهى شـبكة 

 ، وما يهتم به من خالل ماتتميز به هذه الشبكة مـن خوارزميـات متقدمـة اإلنرتنتاملستخدم عىل 

 .ه بالتحديداهتامماتمتكنها من التعرف بدقة عىل مايطلبه املستخدم و

  :Daftdoggyشبكة  – 19

 تتيح أنشاء موقع ملكتبة مـا مـع إتاحـة تـضمني سياسـات املكتبـة اجتامعية هي شبكة 

 مـع حريـة اإلنرتنـتكام تتـيح للطـالب جولـة عـىل . واملراجع املفيدة بها، واالعالم بخدمات املكتبة

 .التعليق عليها

 ::Information Distribution الغراض تنظيم املعرفة جتامعيةاالالشبكات ) ج

واملقصود بها تلك املواقع التى تعمل عىل تنظيم املعلومات وتيـسري سـبل االفـاده منهـا 

 : وإمكانية الوصول إليها بسهولة ويرس ومن أمثلتها 

  :aNobii شبكة  – 20

.  لتبـادل اآلراء والتوصـياتافرتاضـية موجهة لعشاق الكتـب وبيئـة اجتامعيةهي شبكة 

 .تبهم واستعراضها ومناقشتها مع القراء اآلخرينوتسمح هذه الشبكة لألفراد بتسويق ك
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 : Del.icio.us شبكة  -21

 تعنى بالخدمة املرجعيـة للمـشاركة يف روابـط املوسـيقى املفـضلة اجتامعيةهي شبكة 

م ، ومـن 2003 بينها وقد بـدأت يف عـام ختيار مدونة حيث ميكنهم اال50لديهم والدخول ألكرث من 

قات يف املوقع هـى طريقـة الحوسـبة الـسحابية أو سـحب البطاقـات األساليب الجميلة لرسد البطا

وهي عبارة عن رسد الكلـامت املفتاحيـة الوعيـة املعلومـات املوجـودة يف املوقـع بأحجـام مختلفـة 

ها فالكلمة املستخدمة أكرث تكون بحجم أكرب من غريها والعكس صحيح وقـد استخدامبحسب كرثة 

 مجانية من موقع ياهو وفكرة املوقـع اجتامعيةًيضا وهي شبكة تستخدم األلوان للداللة عىل ذلك أ

قامئة عىل اتاحـة تجميـع الـروابط املفـضلة للمـستفيد وتبادلهـا بـني االصـدقاء، كـام تـسمح المنـاء 

حيـث ترشـدهم بكيفيـة البحـث بالـسامت الخاصـة . املكتبات بإنشاء دليل مخصص لـرواد املكتبـة

 . العثور عىل وصالت مفيدة وذات صلة مبوضوع البحث سيكون من السهلالتاىلللمستفيد ، وب

   : Netvibes شبكة-22

 متعددة اللغات تـسمح ملـستفيديها بإنـشاء صـفحة عامـة ميكـن اجتامعيةوهي شبكة 

 اسـتخدامللجميع مشاهدتها واالطالع عليها وتصفحها وتـستخدم إلرشـاد املـستفيدين عـىل كيفيـة 

ضافة إىل إمكانية دمج تقنيـات املوقـع مـع أدوات أخـرى مثـل باال. ، قنوات األخباراإلنرتنتمصادر 

 . ، واملدوناتRSSشبكة فليكر، وخدمة خالصة املعلومات الوافية للموقع 
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 : Connotea  شبكة -23

 متثـل أداة مرجعيـة كبـرية، وهـي تـسمح المنـاء املكتبـات بحفـظ، اجتامعية شبكة هي

 .وميكن الوصول إليها من أي جهاز. نوتنظيم الروابط املرجعية ومشاركتها مع اآلخري

 : LibraryThing شبكة  -24

هي شبكة للفهرسة املجتمعية حيث يقوم كافة االفراد والهيئات من كافة دول العامل عـىل 

اختالف أجناسهم ومجتمعاتهم واعامرهم بفهرسة ما يتوفر لديهم من كتب مع إتاحة هذه البيانات 

هـذا . اإلنرتنـتفادة للجميع من خالل موقع واحـد عـىل شـبكة الوصفية واملوضوعية للمشاركة واإل

فضالُ عن إمكانية نقاش وحوار حـول كتـاب بعينـة أو مجموعـة مـن الكتـب عـىل مـستوى عـاملى 

 كيفية الوصول إىل كتاب محدد، كام يقدم املوقع العالقات الببليوجرافيـة يفوتقديم العون لآلخرين 

 مليون كتـاب وهـو مـا 44ت املختلفة، هذا ويوفر املوقع عدد املتعلقة بكل كتاب من ناحية الطبعا

 . يفوق ما تقتنيه مكتبة الكونجرس

   : lib.rario.us شبكة-25

هي شبكة للفهرسة املجتمعية تعنى بفهرسة الكتب واملواد اآلخرى كالـدوريات واألقـراص 

 .سهل الوصول إليهااملدمجة ، ورشائط الفيديو ، األلعاب وعرضها عىل واجهة املوقع بطريقة ي

 : بيئة املكتبات ومراكز املعلوماتيف جتامعيةاال مواقع الشبكات استخدام مزايا (2

ــن   ــد م ــي العدي ــة أن تجن ــات الجامعي ــز املعلوم ــات ومراك ــن للمكتب  ميك

ــا ــي توفره ــورة الت ــة واملتط ــا الحديث ــات التكنولوجي ــتخدام تطبيق ــن اس ــا م   املزاي
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تحـسني خـدمات املكتبـات وايـصالها : العـرص الرقمـي نـذكر منهـا ًالشبكات االجتامعية متاشيا مع 

للمستفيدين بشكل فعال ورسيع، استخدامها كأداة لتوعية املستفيدين بالدور الحقيقي الذي تلعبه 

املكتبة يف تقديم خدمات معلومات مميزة للمستفيدين، أداة للتواصل الفعال والرسيع بني أخـصايئ 

 ملعرفة مواطن القـوة ونـواحي الـضعف يف الخـدمات املقدمـة مـن قبـل املكتبة واملستفيدين، أداة

املكتبة عن طريق معرفة التلقيم املرتد الخاص باملستفيدين ؛ ومن ثم النهـوض مبـا تقدمـه املكتبـة 

ًبناء عىل طلبات املستفيدين، زيادة عمليـة التـشارك والتفاعـل بـني أخـصايئ املكتبـة واملـستفيدين، 

حسني تنمية مقتنياتها، يعد استخدام تكنولوجيا الشبكات االجتامعية مـن أقـل تساعد املكتبة عىل ت

إذ تتطلب وجود جهـاز حاسـب آيل متـصل بـشبكة اإلنرتنـت فقـط، ) مجانية(ًالوسائل تكلفة ماديا 

والتحتاج إىل تدريب كبري ألخصائيي املكتبات الستخدامها، هذا وميكن إبراز أهم املزايا التي توفرهـا 

 : )10(الجتامعية ملجتمع املكتبات يف اآليتالشبكات ا

   :ستخدامقلة التكلفة وسهولة اال) أ

ًيعد إعداد حساب شخيص للمكتبة والبدء يف تفعيله داخل الشبكات االجتامعيـة أمـرا سـهالً  ُ

ُومجاين، فضالً عن استخدام مستفيدي املكتبة لتلك الحسابات للمـشاركة يف حيـاتهم اليوميـة، إذ يعـد 

 مفيد بالنسبة ملستفيدي املكتبة داخل الشبكات االجتامعيـة، فعـىل الـرغم مـن الحكـم عـىل ذلك أمر

نجاح استخدام أدوات الشبكات االجتامعية وتطويعها يف خدمه املكتبة تحتـاج إىل قياسـات إلكرتونيـة 

لقياس مدى االستخدام واإلفادة، فقد وفـرت الـشبكات االجتامعيـة وبـشكل مجـاين طـرق لقيـاس رضـا 

ستفيدين من خدماتها، عىل سبيل املثال قد وفرت شبكة الفيسبوك خاصـية التعليقـات التـي تـسمح امل

 أوللمستفيدين التعليق أول بأول عن مدى اإلفادة من خدمات املكتبة، أو كتابة الشكاوى الخاصة بهم، 
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وهـي ، أو اإلعجـاب LIKEًاالستفسار عن يشء ما، كام وفرت شبكة الفيسبوك أيضا خاصـية تـسمى 

خاصية ميكن االستفاده منها حينام تقوم املكتبة بنرش يشء مـا أو رفـع محتـوى معلومـاىت، فبمجـرد 

نقر املستفيدين عىل تلك الخاصية فسوف يسجل من ضمن األشخاص املعجبني بذلك املوضوع، كام 

 خاصـية املتـابعني: نجد أن شبكه تويرت أتاحت مجموعة خصائص تتيح قياس مدى االستفاده، مثـل 

Followers أو التغريدات Tweetsوتلك الطرق تتسم بسهولة استخدامها ومجانيتها . 

 :أداه للتواصل الفعال ) ب

تقدم الشبكات االجتامعية طرق مختلفة إلمكانية الوصول والتعامـل مـع املـستفيدين 

واملستفيدين املحتملني وباألخص جيل الـشباب الـذين يقـضوا معظـم أوقـاتهم عـىل الـشبكات 

، فضالً عـن إداراتهـم ألعاملهـم ومـشاركة معلومـاتهم مـن خـالل )املواطن الرقمي(جتامعية اال

ًشبكة اإلنرتنت متاشيا مع النمو املتزايد لثقافة مشاركة املعلومـات، ودعـوة اآلخـرين للمـشاركة 

واإلسهام املعريف عرب املناقشات عىل اإلنرتنت، فشباب اليوم لديهم القدرة عىل تطويع التقنيـات 

االجتامعية يف جميع األغراض سـواء يف العمـل، أو الدراسـة، أو األنـشطة الرتفيهـة، ويعـد ذلـك 

ًقاسام مشرتكًا بني املكتبات الجامعيـة التـي تـستخدم تلـك الـشبكات يف األنـشطة الخاصـة بهـا 

ًخصوصا الدراسية، لذا فإن هذا التطور التكنولوجى ىف تطويع تطبيقـات الـشبكات االجتامعيـة 

ــات يف الت ــات يف التعــرف عــىل طلب ــد املكتب ــات واملــستفيدين ميكــن أن يفي ــني املكتب واصــل ب

 .املستفيدين من مجموعات املكتبة
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 :التسويق والرتويج  )ج

تستخدم الشبكات االجتامعية من قبل جميـع املـنظامت كجـزء رئيـيس لتعزيـز وتـسويق 

 التواصل مع املستفيدين يف تنميـة أنشطتها، إذ ميكن لتلك الشبكات أن تلبي احتياجات املكتبات يف

 . مقتنياتهم واإلعالن عن املعارض وخدماتها بشكل مجاين

 : طريقة لتحسني الخدمات املقدمة للمستفيدين  )د

تــسمح الــشبكات االجتامعيــة للمكتبــات ومؤســسات املعلومــات مراقبــة مــا يقــال عنهــا 

ا، ومن ثم التغذيه املرتدة الرسيعة، حيـث واالستجابة لردود األفعال اإليجابية أو السلبية ملستفيديه

ًيتوفر اآلن منصات ضخمة تقـدم تلـك الخـدمات؛ لـذا فعـىل املكتبـات أن توظـف شخـصا مـسئوالً 

ملتابعة املقرتحات بشكل دائم، حيث يسمح ذلك األسلوب االتصايل والتشاريك للمستخدمني االتصال 

 مع أخصايئ املكتبة محل الثقه

  : مجال املكتبات واملعلوماتيف جتامعيةاالكات  مواقع الشباستخدام )3

إن ما حدث يف العامل من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية يف العقدين االخريين قد فرض عـىل 

املكتبات ومراكز املعلومات استخدام التكنولوجيا يف إنجاز مهامها وتقديم خدماتها للمستفيدين، إذ 

ط بتطبيق معايري الجودة الشاملة فحـسب ؛  بـل يـرتبط أصبح معيار التقدم وجودة املكتبات اليرتب

مبدى تطبيع التكنولوجيا يف تقديم خدماتها، حيث أصبح ذلك املعيار أحد الركـائز األساسـية لتقيـيم 

 .ًاملكتبات خصوصا وأننا نعيش يف عرص تكنولوجيا املعلومات

ة ولعل ما مييز الشبكات االجتامعية هي ارتباطها مبوضوعات وثيقة الصل

  كالــسعي وراء املعلومــات ومــشاركتها بكافــة: بعلــم املكتبــات واملعلومــات
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أشكلها، ومن ثم تبادلها بني املستفيدين، فمن منظور اسرتجاع املعلومات تعـد تلـك الـشبكات ومـا 

تحمله من تقنيات هي أداة جديدة وقوية السـرتجاع املعلومـات بـشكل رسيـع، ومـن ثـم تقـدميها 

عرفــة مــن خــالل التواصــل وجمــع املعلومــات الرقميــة املطلوبــة بواســطة ملجتمــع املعلومــات وامل

الفيــسبوك، مــاي ســبيس خــدمات تتــسم : املــستفيدين، حيــث تقــدم الــشبكات االجتامعيــة، مثــل

فــضالً عــن ذلــك فقــد أتاحــت الــشبكات االجتامعيــة . 2ًبالتفاعليــة اعــتامدا عــىل تقنيــات الويــب

حاء العامل ألغراض تبادل وتنظـيم املعلومـات، فالفلـسفة ملستفيديها فرص للتواصل مع أقرانهم يف أن

وراء الشبكات االجتامعية تكمن يف الوصول الحر للمعلومات دون قيود مفروضـة عـىل اسـتخدامها 

ًبدءا من أفراد العائلة الواحدة لتعميمها عىل مستوى العامل، إذ جاءت تلـك الـشبكات لتلعـب دورا  ً

ًهاما ومؤثرا يف الحياة اليومية  وتحديد املشكالت وحلها، وتوجيه األفـراد إلدارة املؤسـسات املنتمـني ً

إليها من خالل عرض التجارب الشخصية السابقة لزوار الشبكة، ومن ثم إنجـاز أعاملهـم يف مناشـط 

الحياة املختلفة، فتلك الشبكات إمنا متثل مجتمعات دولية افرتاضية تتميز عن املجتمعات التقليدية 

  :)11( ىل؛ لذا فإن تلك الشبكات تييح ملستفيديهابطابعها التفاع

 من خالل مشاركة املعلومات القيمـة ونـرشها واالسـتفاده منهـا مـن قبـل :نرش املعرفة : أوالً 

 .املهتمني بتلك املوضوعات

 حيث يستطيع املستفيدين معرفة تأثري مـا تـم بثـه مـن معلومـات ومـدى :تأثري النرش : ًثانيا 

 ، وإبـداء Commentsنـرش مـن خـالل كـم التعليقـات املكتوبـة إفادتهم مـن ذلـك ال

 .Likeاألعجاب 
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حيث يستطيع األفـراد مـن خـالل منـصة الـشبكات االجتامعيـة : حرية اإلسهام املعريف : ثالًثا 

 .إضافة إسهاماتهم عىل ما هو منشور من قبل ومن ثم الوصول إىل اإلثراء املعريف

ض التطور التكنولوجي وانتشار اإلنرتنت رسعـة نقـل البيانـات  فر:رسعة انتشار املعرفة : ًربعا 

واملعلومات بني املستخدمني يف شتى أنحـاء العـامل، ومـن ثـم يـستطيع املـستفيدين أو 

 . عرب الشبكاتاملعلومات بشكل دينامييكمصادر املشاركني مشاركة وتبادل 

 .  الشعور بالثقة:ًخامسا 

 .ستخدام التقنيات املستحدثة أوالً بأول مالحقة التطور الرسيع يف ا:ًسادسا 

 املكتبـة يف األسـاس مجتمـع خـدمي، وتتـسم املجتمعـات بـالتغري :اإلبتكار املجتمعي : ًسابعا 

املستمر والدائم، ومبـا أن املكتبـات ليـست مبعـزل عـن ذلـك فيجـب أن تواكـب هـي 

يــة اآلخــرى ذلــك التغيــري وتوظيــف تلــك التقنيــات يف تقــديم خــدمات تتــسم بالفاعل

 .ملستفيديها

 تقوم املكتبات ومراكـز املعلومـات بإتاحـة مـصادر املعلومـات :تعزيز املحتوى الرقمي  :ًثامنا 

للمستفيدين، والخدمات التفاعلية التي تشجع صـناعة املحتـوى، وتحريـر التعليقـات، 

 .إلخ...وبناء املواقع املفضلة،  ووسم الصور،  وإنشاء البومات الصور

 : )12(ات االجتامعية يف املكتبات الجامعيةتطبيقات الشبك) 4

فرضت الربمجيات والشبكات االجتامعية عىل املكتبات الجامعية  كأحـد  

ــا يف تقــديم خــدمات ومــصادر  ــي ميكــن اإلعــتامد عليه ــارات الهامــة الت االختي

 للمعلومات عالية الجودة تناسب مع ما يعرف بالجيـل الثـاين مـن املـستخدمني
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user 2 .مام تفرضه الشبكات االجتامعية من صعوبات يف التطبيق من قبل املهنيـني إال وعىل الرغم 

ًأن الخربة يف استخدام تلك التقنيات التزال يف مهدها، ويتجىل تأثريها يف الوضوح شـيئا فـشيئا، هـذا  ً

ة إلـخ ؛ ملـشارك...الويكيز، وامللخص الوايف للمواقـع، املـدونات: وتستخدم التقنيات االجتامعية، مثل 

املعلومات وبثها يف املجتمعات االفرتاضية، وقد حظيت تلك الشبكات بعدة مزايا إذ ميكن تطويعهـا 

 : يف مرافق املكتبات ومراكز املعلومات، ومن تلك املزايا 

ُتعد الشبكات االجتامعية وسيلة فعالة للتشجيع عىل نرش املعلومات وإتاحة وصف دقيق  -1

 .ملؤسسات املعرفة

جتامعية وسـيلة إيعازيـة للبقـاء عـىل اتـصال دائـم بـني أمنـاء املكتبـات ُتعد الشبكات اال -2

 .واملستفيدين بشكل مستمر ملعرفة كافة أنشطة وفاعليات املكتبة

وجود املكتبات يف الواقع االفرتايض يعزز من دورها االجتامعي، إذ يجعل فـرص التخطـيط  -3

 .وإبداء املقرتحات أكرث فاعلية

ًفرصة رائعه ألمناء املكتبات عىل التفاعـل مـع مـستخدميها أيـا توفر الشبكات االجتامعية  -4

 .كان مكان تواجدهم

يستطيع أمناء املكتبـات الحـصول عـىل معلومـات مبـارشة عـن املـستفيد مـن خـالل  -5

التواصل معهم، ومن ثم تحليل سـلوك املـستفيدين والبـدء يف تـوفري الخـدمات التـي 

 Hennepin County Library مكتبة ٍتلبى احتياجاتهم، وخري مثال عىل ذلك تجربة

(HCPL) حيث قامت بتضمني مربع للبحث يف صفحتها عىل شبكة ماي سبيس متكن 

ــة مكتبــة   Library of Charlotteاملــستفيدين مــن النفــاذ إىل مــصادرها، وتجرب



)214( 
 

&Mecklenburg County (PLCMC) التي قامت بعمل إحاطة جارية ملستفيديها مـن 

معتمده عىل تطبيق الرسائل الفورية الخاصة بصفحة املكتبة عـىل خالل تقنيات املدونات 

 .الشبكة االجتامعية

الشبكات االجتامعيـة وسـيلة الختبـار قـدرة املكتبـة عـىل االتـصال املفتـوح واملبـارش مـع  -6

 .مستخدميها

يستخدم أمناء املكتبات الشبكات االجتامعية يف استقبال التغذية املرتدة مـن املـستفيدين  -7

 .الرسائل الفورية، وجامعات النقاشعرب نظم 

 : وخدمات املعلومات جتامعيةاال الشبكات )5

ًتواجه املكتبات ومراكز املعلومات جيالً جديدا من املستفيدين مستخدمي اإلنرتنت الذين 

يتمتعون مبهـارة مـن الناحيـة التكنولوجيـة مـستخدمني إياهـا يف الوصـول إىل املعلومـات والبحـث 

 لتحقيق احتياجتهم بشكل مختلف وفوري عن ذى قبل، مام يجعل من الـصعب واالسرتجاع، ساعني

تحقيقه يف البيئة التقليدية للمكتبة والسياسات املرتبطة بهـا، لـذا تتجـه مكتبـات الجيـل الثـاين إىل 

تقليل الفجوة الرقمية وما يرتبط بها من مشكالت أهمها الفجوة املعرفية التي تحيل دون الوصـول 

 )13(. التنوع الثقايف واللغوى والتعليميللمعلومات و

 إىل دمـج – بـشكل متزايـد –هذا وتسعى املكتبات ومرافق املعلومات يف الوقت الـراهن 

تقنيات التفاعل االجتامعي واملشابكة بخدماتها لجذب املستفيدين إىل املكتبات وعـرض مـا تقدمـه 

ذلـك مقـدمي الخـدمات إىل إدراك من خدمات لهم خاصة مع تضخم كم املعلومات املنشورة ؛ قاد 

ــة الرقميــة يجــب أن يكــون بــشكل تفــاعيل مــع توقــع احتياجــات  أن تقــديم املعلومــات يف البيئ
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املستفيدين، ومن ثم استقبال التغذية املرتدة منهم بشكل فوري عن طريق ما توفره تلك الشبكات 

 .)14(من تقنيات 

ها ملواقع استخدامات تقدميها عرب لذا سوف نلقى الضوء عىل الخدمات التى ميكن للمكتب

  :جتامعيةاالالشبكات 

 : وتسويق خدمات املعلومات جتامعيةاال الشبكات )أ

ًتوصف املكتبات ومراكز املعلومات بكونها تنظيام ملجموعة من مـصادر املعلومـات التـي 

اإلفـادة وتيـسري سـبل ) اإلنتاج الفكري املسجل(جمعت ألغراض معينة ثم حفظها، ومن ثم إتاحتها 

منها، وتتحدد كفاءة وفاعلية املكتبة كأداة بحثية وتعليمية من خالل نجاحها يف تقـديم املعلومـات 

ًذات الصلة للمستفيدين منهـا يف الوقـت املناسـب وبالـشكل املناسـب، وقـدميا كـان يقـاس نجـاح 

الوقـت الحـايل فقـد ًاملكتبات اعتامدا عىل االكتامل والتوزان يف مصادر املعلومـات املتـوفرة، أمـا يف 

تغريت فلسفة املكتبات إىل الرتكيز عىل استخدام التكنولوجيا يف إيصال املعلومـات للمـستفيد إيـنام 

أوبـرين : كان سواء يف عمله أو منزله وبالشكل الذي يرغب فيه، ويف ضوء ذلك فقد حـدد كـل مـن

 : )15(ودادزي عدة أبعاد رئيسية لجودة املعلومات املقدمة وهي

 يقصد باملوامئة وجـود عالقـة وثيقـة بـني املعلومـات املقدمـة للمـستفيدين وبـني  :Relevanceامئة املو -أ

 .موضوع بحثهم

 . ويقصد بها خلو املعلومات من األخطاء ) :Currency( الدقة  -ب

ــم  -ج ــت املالئ ــن  :  )Time Period( التوقي ــم مل ــا يف والوقــت املالئ ــات وإتاحته أي تقــديم املعلوم

ا عندما يحتاجون إليها، وذلك ألن هذه املعلومـات تفقـد منفعتهـا إذا مل تكـن متاحـة يستخدمونه

عندما تدعو الحاجة إىل استخدامها، أو إذا تراخى تقدميها فرتة طويلـة بعـد وقـوع األحـداث التـي 

 تتعلق بها بحيث تفقد فعاليتها يف اتخذا قرارات عىل أساسها، وجـدير باملالحظـة أن املعلومـات ال
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د منفعتها من مجـرد إتاحتهـا يف الوقـت املالئـم، فهنـاك عوامـل أخـرى إىل جانـب ذلـك، إال أن تستم

 .التباطؤ يف إتاحة هذه املعلومات يؤدي إىل تقليل منفعتها أو ضياع تلك املنفعة

 . ويقصد بها تقديم املعلومات الحديثة أوالً بأول ) :Currency( اآلنية  -د

ً كل املعلومات املطلوبة يجب تقدميها أيا كان الشكل التـي صـبت فيـه  : )Completeness( االكتامل  -ه

 .املعلومة

 .املعلومات يجب أن تقدم بشكل سهل الفهم :  ) Clarity( الوضوح  -و

 . املعلومات يجب أن تقدم بأسعار مناسبة) :effectiveness cost(فعالية التكلفة  -ز

مكتبات مل تعـد بالـيشء املـريض مقارنـة مبـا هذا عىل الرغم من أن الوظائف التقليدية لل

تلبيه البيئة اإللكرتونية من مزايا، إال أن هنـاك مـن ال يرغبـون يف التغيـري مـن أمنـاء املكتبـات 

ولكنه يشء حتمى، إذ إن التكنولوجيا اآلن أصبحت إلزامية بشكل كبري ال ميكن تجاهلها، ولعل 

: تامد الشديد عىل التكنولوجيا، مثل الهواتـف أكرب تغيري قد طرأ عىل مستخدمي اليوم هو االع

املحمولة، والحاسبات، والولوج إىل اإلنرتنت، هذا ويـشري تقريـر اإلفـال إىل التزايـد يف اسـتخدام 

املكتبات الجامعية العاملية واملنظامت التجارية اآلخرى للشبكات االجتامعية كمنـصة للتفاعـل 

 تبنـت املكتبـات العامليـة الجامعيـة تلـك التقنيـةوالتواصل مع مستفيديها أو عمالءها، حيث 

 ً يف توصــيل خــدماتها بــالرغم مــن كــون تلــك الخــدمات متاحــة ومتــوفرة فهــي مبثابــة فــضاء 

 ًواســعا لألكــادميني والطــالب ؛ للتفاعــل بــشأن املوضــوعات ذات الــصلة بالتخــصص والعمــل،

ــا ــصة ملــشاركة املعلوم ــشبكات كمن ــك ال ــضا تل ــستخدم الطــالب أي ــث ي ــنهم يف أيً حي  ت بي

ـــل .  موضـــوع عـــام أو خـــاص ـــث أكـــد بي ـــك األداة ميكـــن اســـتخدامها ) 2007(حي  أن تل
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 يف املكتبـات الجامعيـة لـيس فقـط ألغـراض التواصـل وإمنـا يف دعـم العمليـة التعليميــة وتكييفهـا

 .)16( والبحثية

 Yale Science Libraries  ،Carnegieُهـذا وتعـد املكتبـات الجامعيـة لكـل مـن جامعـات 

Mellon University Libraries  ،Cambridge University Library ،Norwegian 

University of Science and Technology Library مجرد أمثلة قليلة مـن املكتبـات الجامعيـة 

العاملية التـي اسـتطاعت أن تـستفيد مـن التقنيـات التـي تتيحهـا الـشبكات االجتامعيـة يف تقـديم 

 :)17(عرب إنشاء صفحات رسمية لها، حيث يتم عرب تلك الصفحات خدمات لها متطورة 

 .اإلعالن عن الربامج التي تقدمها املكتبة -

 . إتاحة الفرصة للطالب لطرح أسئلتهم املتعلقة بكيفية استخدام املكتبة -

 .تعليم أدوات البحث األساسية -

 عنـاوين الكتـب إحاطة املجتمع الجامعي بالكتب الحديثة الواردة للمكتبة من خالل نرش -

 .الجديدة عىل صفحة املكتبة املتاحة عىل الشبكات االجتامعية

 .إرسال التحديثات أوالً بأول للمستفيدين -

 .ask a Librarianإتاحة الخدمات املرجعية عن طريق  -

هــذا وتــستطيع املكتبــات ومراكــز املعلومــات اســتخدام الــشبكات االجتامعيــة لتــسويق  

ل اإلعـالن عـن الخـدمات الجديـدة للمكتبـة، اإلعـالن عـن معـرض خدمات املعلومات بها من خـال

املكتبة وبيع الكتب، هذا وميكن تقديم ذلك عن طريق خاصية الحائط، ومشاركة الصور، ومـشاركة 

 .الفيديو، والرسائل الخاصة، واإلعالنات، وإرسال الدعوات
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 : وتقديم الخدمات املرجعية جتامعيةاال الشبكات )ب

لجيل الثاين للويب وما يتضمنه من تقنيات بظهور مـستوى جديـد يف تقـديم سمح ما يعرف با

ُالخدمات املرجعية باملكتبات ومراكز املعلومات، فأصبحت املكتبات تغرد عن مصادرها عـرب شـبكة 

تويرت وتتشارك النصائح البحثية مستخدمة املدونات، وتنرش الـصور الخاصـة باألنـشطة كاملناسـبات 

جـدد لهـا مـن خـالل بنـاء ) معجبـني(كة فليكر فليكر، وتبحث عن مـستفيدون والفاعليات عرب شب

صفحات لهـا عـىل شـبكة الفيـسبوك، ومالحقـة للتطـورات الجديـدة التـي تقـود إىل بنـاء وتطـوير 

وعـىل الـرغم مـن التزايـد والنمـو الـرسيع ىف كـم . )18( ديناميكية العمل املكتبي يف البيئة االفرتاضية

ًفرض ذلك صعوبات عىل املكتبات يف تحديـد أي الـشبكات أكـرث تناسـبا لبـث الشبكات االجتامعية 

خدماتها وتسويق وجودها بني مستفديها، إال أن قيمتها جعلتها مبثابة القاطرة التـي تنقـل التوعيـة 

املعلوماتية وتعزز الخـدمات، الـربامج ، املـصادر الجديـدة املقدمـة للمـستفيدين فـضال عـن تـوفري 

 هـذا وتعـد الخدمـة املرجعيـة أحـد أهـم الركـائز .)19( ة والخـدمات املرجعيـةاملعلومات العام

األساسية لخدمة املستفيدين إذ أنها تعتمد يف األساس عـىل إرشـاد املـستفيدين ومـساعدتهم يف 

الوصــول إىل غــايتهم وتلقــي استفــساراتهم وشــكواهم، ومــن ثــم التلقــيم املرتــد للمــستفيدين 

 الشبكات االجتامعية املكتبات ومراكز املعلومات الوصـول إىل والتواصل معهم، هذا وقد مكنت

مستفيديها بشكل فعال ورسيع عن طريـق مـا تقدمـه مـن خـصائص وأدوات تـشابكية، حيـث 

أمكن للمكتبات اآلن بعد إنشاء صفحة لها عىل الشبكات االجتامعيـة أن تـستقبل استفـسارات 

د كتابه ما يريده، أو عن طريـق الرسـائل مستفيديها إما عن طريق الحائط الذي يتيح للمستفي

 الخاصة الذي ميكن أن يرسلها املستفيدين ألمناء املكتبات، كام ميكن اسـتخدام غـرف الدردشـة
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املوجودة بشبكة الفيسبوك لفتح حوار لحظي بني املستفيد وأخـصايئ املكتبـات املـسئول عـن إدارة 

مكتبـات اسـتخدام التطبيقـات يف إنـشاء صفحة املكتبة داخل الـشبكة االجتامعيـة، هـذا وميكـن لل

. FAQً ،أو عن طريق إنشاء تطبيق األسئلة األكرث شـيوعا Ask Librarianتطبيق أسأل أمني املكتبة 

 الوقت ذاته أصبح الرتكيز يفغدت النصوص واملعارفة جوالة بعد أن خرجت من معاقلها، وهذا وقد 

 ًولقـد لعبـت املكتبـات دورا. علومـاتراكـز املعىل اماكن تواجد املستفيدين ما يشغل املكتبـات وم

 وضع املعـارف بتـرصف الجمهـور، منـذ القـرن التاسـع عـرش حـني تـم االعـرتاف بوظيفتهـا يفًبارزا 

ًلذا سيكون عليها لزاما إتاحـة خـدماتها عـرب تطويـع تلـك الـشبكات واالسـتفاده .  الهامةجتامعيةاال

 .)20(منها

  :Facebookك  الخدمات املرجعية وموقع الفيس بو-

 جميـع القطاعـات عـىل مـستوى يفهناك تبنى واضح للمكتبات عـىل اخـتالف انواعهـا  

فرنى معظـم . العامل بشأن االستفاده مام تتمتع به شبكة الفيس بوك من آليات التواصل والرتويج

املكتبــات الجامعيــة قــد تخطــت االســتفاده مــن خاصــية الحــساب الشخــىص لإلتــصال بــالطالب 

 اإلعالن عن كل خدماتها، واملـصادر املتاحـة لـديها، واالنـشطة يففحات الفيس بوك  صاستخدامو

 وقواعد البيانـات OPAC فهرسها املتاح عىل الخط املبارش يفإىل اضافه تطبيقات تسمح بالبحث 

هذا ويستطيع املستفيدين إرسال الرسائل المناء املكتبات لالستفسار عـرب نظـام . )21(املشرتكة فيها

 فموقـع الفـيس .  املوقع ، او من خالل التفاعـل عـرب خاصـية غـرف الدردشـةيفل املتضمن الرسائ

 بوك مـن املواقـع التـى تـسمح للمكتبـات بانـشاء صـفحات لـه ، مـع واجهـات جديـدة ، حيـث 

ــات ــع املعلوم ــا، ووض ــات له ــشاء اعالن ــم إن ــن ث ــا ، وم ــدث اخباره ــة ان تح ــستطيع املكتب   ن
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 يفوإنشاء تطبيقات مثل الفهرسة وقواعـد البيانـات . رشيط خاص لها يفالعامة ذات الصلة باملكتبة 

 االشـرتاكًصناديق ، ايضا من املزايا الواضحة داخل صـفحات الفـيس بـوك، ان االعـضاء يـستطيعون 

داخل تلك الصفحات دون قيود مرشوطة او اعضاء االذن باالنضامم مثـل أرسـال طلبـات الـصداقة، 

 اسألتهم املرجعية عىل صـفحة املكتبـة عـىل موقـع الفـيس بـوك ثـم كام يستطيع االعضاء ان يرتكوا

 . رسالة خاصة مبجرد قراءتهايفيقوم امني املكتبة بالرد عليها 

 

 

 

 

 

 IMيظهر خدمة تلقى االستفسارات عرب تطبيق الرسائل الفورية ) 3(شكل رقم

 

  

 

 

 

ل الكلامت املفتاحية  يظهر كيفية تطبيق البحث داخل فهرسة املكتبة من خال) 4(شكل رقم 

 داخل صفحة املكتبة عىل موقع الفيس بوك
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 يوضح تطبيق الخدمة املرجعية) 5(شكل رقم

 

  :Myspaceالخدمات املرجعية وشبكة ماى سبيس  -

ا اسـتخدامعىل الرغم من ان شبكة الفيس بوك قد طغت عـىل شـبكة مـاى سـبيس بـوك 

 اجتامعيـةة، إال ان ماى سبيس التزال اكـرب شـبكة  الوسائط االعالمية والثقافة الشعبييفوافادة 

متاحة عىل الويب داخل الواليات املتحدة اآلمريكية، هـذا وتبـدوا شـبكة مـا سـبيس انهـا قـد 

اظهرت وبشكل ملحوظ كونها مكـان للمكتبـات العامـة لالتـصال مبـستفديها الـشباب لـرتويج 

ريقـة مـشوقة وجذابـة  واكـرث ونرش خدمات املكتبات ومصادرها مثل املوسـيقى وااللعـاب بط

ال يـزال مـاى سـبيس خيـارا قـابال . الفة سواء كانت موجهة للمستفيدين الشباب او غـري ذلـك

وكام هو الحـال مـع .  الخدمات املرجعيةيفًللتطبيق لكونها قاعده اتصال لجمهور واسع وايضا 

ضاء االخـرين  مـع االعـاالتـصال يفالفيس بوك يستخدم امناء املكتبـات الحـسابات الشخـصية 

الشئ الوحيد لتقـديم املكتبـة نفـسها عـىل املـاى . وإجاباتهم عن االسئلة واالستفسارات لديهم

 .سبيس من خالل إنشاء حساب شخىص لها خالفا لصفحات الفيس بوك
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  :Twitterالخدمات املرجعية وشبكة تويرت  -

لحني تـشهد منـوا  ومنذ ذلك ا2006 منذ عام جتامعيةاالدخلت شبكة تويرت عامل الشبكات 

ًوتطورا ملحوظا  االسـاس يف مقالتهـا أن شـبكة تـويرت صـممت يف) 2009(هذا وتشري سارة مالستني . ً

 شبكة تويرت أن تتشارك كافة انواع االخبار استخداملتبادل املعلومات، وتستطيع املكتبات من خالل 

حـول النـدوات، املحـارضات، فالرسائل القصرية ميكن ان تخرب االشـخاص . التى يحتاجها املستفيدين

. ًمعارض الكتـب، مـصادر املعلومـات املتاحـة حـديثا أو اعـالم املـستفيدين بتغيـري مواعيـد املكتبـة

املنشورات التى ميكن ان تنرش عرب تويرت ميكن ربطها باالخبـار املهتمـه مبحـو االميـة املعلوماتيـة او 

احـة عـىل صـفحة الويـب او مـدونتها املكتبات حيث ميكن ربط ما هـو منـشور مبوقـع املكتبـة املت

كام اوضحت ان املكتبات الجامعيـة لـديها تركيـز ورؤيـا . الشخصية للمزيد من املعلومات املتعمقة

 . )22( شبكة تويرتاستخدام يفاكرث تعمًقا 

وهــى الطريقــة  (بالوســم) واملعروفــة *Hash Tagاتاحــت شــبكة تــويرت مــا يعــرف بـــ 

املواضـيع (  ملرجعية لها حيـث تقـوم بفلـرته وحـرص التغرييـدات الخدمات ايفتستخدمها املكتبات 

 ).ذات العالقة مبوضوع معني

هذا وقد شجعت املكتبات من التعامل مع تويرت كأداه للحـوار واملحادثـه 

مثل البث االذاعى إن تلقى االسئلة املرجعية عىل تويرت امر بـسيط ومبـارش حيـث 

يقـوم امـني املكتبـة بـالرد عـىل ذلـك  شكل تغريده ثـم يفيرسل االعضاء اسئلتهم 

ــا يكمــن موضــوع الخــصوصيه هــل مــنيفاالســتفار  ــه ، وهن ــده خاصــة ب    تغري

املواضـيع / م يف تويرت لفلرتة و حرص التغريـدات هو طريقة تستخد) وسم(و الذي تم تعريبه إىل ) Hash Tag( الهاش تاج *
يقـوم بعـرض ) Time Line(فخـط الـزمن , ذات العالقة مبوضوع معني ضمن مكان محدد يسهل الوصول إليها عند البحـث 

التغريدات من كل من تتابعهم و الذي قد يكون شخص أو شخصني منهم فقط يتحدث يف موضـوع محـدد و لكـن بتـداخل 
و كذلك الحال لو أردت أن تعرف أراء اناس آخـرين ,  بينها فإن ذلك يسبب ضياع املوضوع أو فقد لتسلسله التغريدات فيام

 و ترى تغريداتهم حول نفس املوضوع دون الحاجة ملتابعتهم فام عليك سوى البحث عن الهاش تاج املشرتك
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 .الخصوصية اتاحة االسئلة املرجعية واجاباتها لعضو ما إىل جميع االعضاء لقراءتها

  :Ning الخدمات املرجعية وشبكة نينغ -

 تستثمر حتـى االن بـشكل ملحـوظ شبكة نينغ ذات شعبية كبرية المناء املكتبات ولكن مل

 من خالل واجهة تعامـل مطروحـة مـن اجتامعيةحيث تسمح الى مستخدم بإنشاء مضيف لشبكة 

شبكة نينـغ ، إن انـشاء شـبكة جديـدة خارجـة مـن طيـات شـبكة نينـغ تخـدم املكتبـات ومرافـق 

بها ومنتديات ، املعلومات وتروج لالعضاء لالنضامم إىل شبكة ننينغ حيث تتيح جامعة نقاش خاصه 

وغرف للحوار كام تتيح مشاركة الصور واالفالم ، واالحداث واملدونات ، وإنشاء الجامعـات وإضـافة 

 .التعديالت والتخصيصات الخاصة باملوقع

 :  وتأثريها عىل توعية املستفيدين من املكتباتجتامعيةاالالشبكات ) ج

 اآلخـرية وسـائل اإلبـداع ونقـل إن سعة التغريات التكنولوجية التى مست، خـالل العقـود

 املتنوعة قد شجع األفـراد عـىل إخـتالف أعامرهـم جتامعيةاالاملعارف املرتكزة عىل أدوات املشابكة 

 تلك التقنيات الحديثة إال أن فئتى الشباب وطلبة الجامعـات شـكلت استخداموبشكل متزايد عىل 

 حيث مل يغفـل أمنـاء املكتبـات جتامعيةاالبكة  املتزايد الدوات املشاستخدام االيفًمثاالً أكرث وضوحا 

ها وتفعيـل دورهـا إال استخدام املجتمعات املتقدمة دور تلك التقنيات الفعال بل ايدوا يفالجامعية 

 فهنـاك مـن يراهـا جتامعيـةاال املكتبات الجامعية ملواقع الشبكات استخدامأن االراء تضاربت حول 

 حني يرى اخـرون إنهـا شـكل مـن اشـكال يفب وتوعيتهم وسيلة ناجحة ومبتكرة للتواصل مع الطال

 .)23( غري الفعال لوقت وجهد امناء املكتباتستخداماال
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 لهذا توضح املراجعات العلميـة لآلدبيـات الحديثـة املتعلقـة باملوضـوع أن مواقـع ًباتاوإث

توجيـه الطـالب  تقدم المناء املكتبات الجامعية طريقة فعالة لتوعية وارشـاد وجتامعيةاالالشبكات 

هذا .  االعتبار املشاكل املحتملة التى قد تنشأيفًا وإفادة آخذين استخدامآلرتياد املكتبات الجامعية 

 إىل منط جديد من الويب او ما يعرف اإلنرتنت املتاحة عىل جتامعيةاالويعود تعبري ادوات املشابكة 

التطــور إىل ويــب يتميــز " ا  حيــث ميكــن تعريفهــا بــشكل عــام بإنهــWeb2بالجيــل الثــاىن للويــب 

ًفلم تعد شبكة الويب حكرا عىل اولئـك "  والتفاعلية التى متنح الجميع فرصة للمشاركة جتامعيةاالب

الذين يتمتعون مبهـارات الربمجـة وعمليـات الحاسـب املعقـدة بـل امتـدت الـدائرة لتـشمل عـدة 

، ومـنهم مـن يطـورون زعات للمعرفـة عـىل مـا يعـرف بـالوكيمن يبنون مستود: مستخدمني منهم 

 ، بنـاء مجموعـة تاريخيـة وثقافيـة عـرب social bookmarkingالبيانات الببليوجرافية عىل مواقع  

تطبيقات مشاركة الوسائط املتعـددة ، وهنـاك مواقـع تهـتم بتـشكيل العالقـات مـع االفـراد وهـى 

ية هائلة احتـضنت  شعبجتامعيةاال منصات الشبكات اكتسابومع . املجتمعيةجتامعيةاالالشبكات 

املكتبات بكافة انواعها تلك الشبكات كوسيلة لتعزيز نفسها داخل مجتمعاتها ويشار هذا اإلسـلوب 

إن خـدمات   Lib2. (24( تـوفري  خـدمات املكتبـات إىل مـا يعـرف بالجيـل الثـاىن للمكتبـات يفالجديد 

هناك عدة طرق للتوعية تهدف ف. التوعية املعلوماتية التى تقدمها الجامعات ليست بالظاهرة الحديثة

ومنهـا طـرق تقـدمها .  املكتبات العضاء هيئة التدريس والطالب عـىل حـد سـواءاستخدامإىل تشجيع 

 املكتبات بني طالبهـا ، ومنهـا منهجيـات أخـرى تركـز عـىل استخدامالكليات عرب برمجيات تشجع عىل 

  اسـتخداملطالبيـة، ولـذلك فـإن مجتمع الطالب من خـالل امنـاء املكتبـات والتعـاون مـع املـنظامت ا
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 هو الوسيلة الفعالـة التـى ميكـن للمكتبـات الجامعيـة االسـتعانة بهـا لتقـديم جتامعيةاالالشبكات 

 .)25(خدمات التوعية املعلوماتية لطالبها

ً نظرا الن طالب الجامعات اليوم استمرارإن خدمات التوعية عىل املوجهة للطالب تشجع ب

حيـث ال يـشعر . اإلنرتنـتومـع ظهـور املـصادر اإللكرتونيـة و. تبات التقليديـةًاقل اعتامدا عىل املك

.  إعـداد ابحـاثهميفالطالب بالحاجة إىل الدخول إىل جـدران املكتبـة او االسـتعانة بامنـاء املكتبـات 

 بيئـاتهم املفـضلة مـن اجـل توسـيع نطـاق يف فقد ايد امناء املكتبات الوصـول إىل الطـالب التاىلوب

 .تبة خارج جدران املكتبات التقليديةخدمات املك

 تـوفر وسـيلة فعالـه جتامعيـةاال مقالتـه ان الـشبكات يف  ،Mathewsهذا ويـشري مـاثيو 

 احتياجاتحيث تهدف املكتبات الجامعية لتقليل .  بيئاتهم الخاصةيفللوصول إىل طالب الجامعات 

.  بيئـات اكـرث الفـة للمـستفيدينيف اللجوء إىل املكتبة واعادة حزم مـواد املعلومـات يفاملستفيدين 

ات املتعددة لشبكة الفيس ستخدامومبناقشات امناء املكتبات الجامعية امكن تسليط الضوء عىل اال

ات االساسية لشبكة الفيس بوك هـى تـسويق ستخدامفواحدة من اال. بوك الغراض التوعية واالرشاد

ات عملها ، وموقعها ومعلومات عن املكتبات من خالل صفحات املعجبني حيث تضع املكتبات ساع

موقعها الرسمى عرب وضع وصالت ملوقعها الرسمى، فضال عـن ذلـك ميكـن للمكتبـات االكادمييـة أن 

 الطـالب للمحركـات اسـتخدام مـن تذكر دامئا الطالب مبا هو متاح من مصادر املعلومات بهـا بـدالً

 تنـشأ املكتبـات دعـوات للفاعليـات البحث بصورة مستمرة إلعداد ابحاثهم االكادمييـة، ايـضا ميكـن

 يف لتعزيـز انـشطة املكتبـة بجانـب دورهـا االسـاىس يفالخاصة بها والدعاية ولربامجها كمنتدى اضـا

 .)26(تقديم ادوات التسويق لخدماتها املقدمة لطالبها
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ضافة إىل ذلك تقوم املكتبات االكادميية بتجريب تـضمني خـدمات املكتبـة مـع مواقـع إلبا

 تطبيقـات موقـع  اسـتخدامفب.  التى تستخدمها لتقديم التوعية الالزمة للطالبجتامعيةاالالشبكات 

الفيس بوك تقوم بعض املكتبات االكادميية بتضمني فهرس املكتبـة والـسامح للطـالب بالـدخول إىل 

هـذا وتـستخدم بعـض .  )27(اإلنرتنـتمحتويات فهـرس املكتبـات بـدون زيـارة موقـع املكتبـة عـىل 

ــات تط ــشبكات املكتب ــق مواقــع ال ــةاالبي ــة جتامعي  LibGuides application) كمرشــد للمكتب

iLibrarian، 2007 .(حني أن معظم املكتبات االكادميية تقوم بتـضمني مزايـا وخـصائص يف ask-a-

librarianبخـدمات اسـتخدام داخل موقع الفيس بوك لتقديم خدمات مرجعية وتقـوم بالتوسـع ب 

  Harlan Hatcher Graduate Libraryمثـل مكتبـة . عـرب الفـيس بـوكالدردشة والرسائل املتاحة 

حيث انشأت صفحة لديها داخل الفيس بوك تتضمن وظائف البحث داخل الفهـرس ، واسـأل امـني 

 .)28(اإلنرتنت الفهرس العاملى ووصالت لكل املكتبات الهامة عىل يفاملكتبة ، البحث 

 :ة ًالدول األكرث استخداما للشبكات االجتامعي

حقق الجيل الثاىن للويب ثورة تكنولوجية هائلـة مـام ترتـب عليـه انتـشار الـشبكات 

االجتامعية ومن ثم التطـور الـرسيع ىف نـرش وتـداول املعلومـات واملعرفـة مـستغلة مـا تـوفره 

تطبيقاتها املتمثلة يف تلك الشبكات للتواصل بني البـرش واسـتخدام كافـة إمكاناتهـا يف مختلـف 

ً وبـاالطالع عـىل موقـع أليكـسا للتعـرف عـىل أكـرث الـدول اسـتخداما للـشبكات مناحي الحياة،

 يليهــا اململكــة) 51(االجتامعيــة نجــد أن الواليــات املتحــدة تــأيت يف املرتبــة األوىل جــدول رقــم 
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 *. من حيث التنوع يف استخدام الشبكات االجتامعية املختلفة) 52(جدول رقم ) بريطانيا( املتحدة 

 ستخدام الواليات املتحدة للشبكات االجتامعيةا) 51(جدول 

 فليكر لينكد إن تويرت اليوتيوب الفيسبوك

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 لةالدو

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

23.4% 2 22.1% 3 27.3% 7 33.9% 9 34.2% 86 

 

 للشبكات االجتامعية) بريطانيا (استخدام اململكة املتحدة ) 52(جدول 

 فليكر لينكد إن تويرت اليوتيوب الفيسبوك

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 لزائرينل

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة 

املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

داخل 

 الدولة

النسبة املئوية 

 للزائرين

الرتتيب 

 داخل الدولة

3.3% 2 10% 9 4.2% 10 4.1% 13 4.6% 80 

 :ات الجامعية  املكتبيف جتامعيةاال توظيف ادوات املشابكة يفنظرة عامة ) 6

 : الجامعات االمريكية :أوالً

 مـن قلـق 2000 منتـصف عـام يفعىل الرغم مام أشارته بعـض الدراسـات التـى أجريـت 

 املكتبــات يفمــديرى املكتبــات بالواليــات املتحــدة االمريكيــة إزاء الــدور الحقيقــى لتلــك املواقــع 

بحث العلمـى لتقـديم الخـدمات ومؤسسات املعلومات ومدى إمكانية توظيفها ألغراض التعليم وال

ــات مــربرين مخــاوفهم يفاملتطــورة  ــشبكات يف املكتب   عــدم مالمئــة تلــك األهــداف مــع طبيعــة ال

*  http://www.alexa.com 
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، إال انه جتامعيةاال إدوات املشابكة استخدام من ناحية الوقت واملصادر املستهلكة جراء جتامعيةاال

 تلك التقنيـة الجديـدة استخدامنية  وتطورها فقد تغري الوضع إىل إمكا2وبعد ظهور تقنيات الويب 

 يف تلك املواقـع استخدام مجال املكتبات ومؤسساتها حيث أثبتت معظم الدراسات مدى إمكانية يف

، فمـن خـالل Myspace وماى سبيس Facebookاملكتبات عرب الشبكات املختلفة مثل الفيس بوك 

عنهـا مـن خـالل مـا يـسمى ً تستطيع املكتبات ايـا كـان نوعهـا عـرض معلومـات Facebookموقع 

 للمكتبات من خالل بناء املكتبـات جتامعيةاال، فضالً عن تعزيز الرؤية statusبخاصية عرض الحالة 

 فضالً عن إتاحة عناوينهم لتلقى اإلستفسارات التى ترد اإللكرتوينلحسابات شخصية لها عىل الفضاء 

 ودعـم تواصـل املـستفيدين ببعـضهم من قبل مستفيديها واإلجابة عليها بشكل اكرث كفاءة ومرونـة

 نـرش يفً للمكتبات ومراكز املعلومات ايا كانت نوعهـا املـساهمة Myspaceكام يتيح موقع . البعض

املعرفة وبثها من خالل ترقية الحسابات الشخصية وإتاحة خاصية نرش مـصادر املعلومـات الوافـدة 

 قد Facebookريكية ان شبكة الفيس بوك هذا وقد أشار عدد من امناء املكتبات االم. )28(للمكتبات

تكون بيئه مالمئة لخلق مجتمع افرتاىض تستطيع املكتبات من خالله تقديم وإيـصال الخـدمات إىل 

 هـذه الحالـة ونـرضب مثـال عـىل ذلـك وهـو مكتبـة يفو. )29(مستفيديها بأرسع وقت وبأقل تكلفة

التـى ) 6شـكل رقـم (the Kimbel Library of the Coastal  Carolina Universityكامبـل 

استخدمت موقع الفيس بوك الشهري لتقديم الخدمات املرجعية املتخصصة، تقديم جوالت تعريفية 

ليس هذا فحسب بل امتدت خدمات الفـيس بـوك الكـرث مـن . باملكتبة، والرتويج للخدمات األخرى

 .ذلك حيث ساعدت بشكل غري متوقع الزمالء ليصبحوا اكرث قرابة وحميمية
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 لصفحة مكتبة كامبيل الجامعية ) 6(شكل رقم 

"  قامت مكتبة كارولينا الجنوبية بإعداد تقريرها السنوى الرابع املوسوم بــ 2011 عام يفو

كيـف ميكـن للمكتبـات األمريكيـة : ، قطـاع املكتبـات، الجيـل الثـاىن مـن الويـب ياالجتامعاإلعالم 

التقريـر الرابـع (اتهـا العامـة واسـتقطاب مـستفيدين جـدد  عالقيف من التقنيات الحديثة االستفادة

ًحيث هدف هذا التقرير أن يقيس نوعا مـن ردود فعـل قطـاع واسـع مـن أمنـاء املكتبـات ) 2011

 مجتمع الواليات املتحدة االمريكية لتحديد كيف ميكـن للمكتبـات عـىل اخـتالف يفواملشتغلني بها 

 تعزيز بـرامج املكتبـات وخـدماتها، يف جتامعيةاالشبكات أنواعها أن توظف تقنيات الجيل الثاىن وال

 استخدام يف% 25.3ولقد اشارت نتائج هذا التقرير ان املكتبات الجامعية احتلت املركز الثاىن بواقع 

 .)30( الواليات املتحدةيف جتامعيةاالالشبكات 

 كــأده جتامعيــةاالهــذا ومــن الواضــح أن اإلقبــال املتزايــد عــىل الــشبكات 

ًبات يحتاج فهام واضحا لهـا لتمهيـد الطريـق أمـام تـسخري الفوائـد املحتملـة للمكت ً

  هـا مـن منظـوراختبار ومـن ثـم جتامعيـةاالمنها، كـام ان دراسـة أدوات املـشابكة 
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واسع وتطويعها بني ايدى امناء املكتبات له فائدة عظيمة هذا وجدير بالذكر أن هنـاك مواقـع لهـا 

 ذى Myspace ومـاى سـبيس Facebook فموقعى الفيس بـوك  مناطق جغرافية محددةيفهيمنة 

  تهـيمن Orkut الواليات املتحدة االمريكية، وغريها من املناطق العامل، وشبكة اورركيـوت يفشهرة 

 تغطى اسرتاليا واوروبا، وشبكة Beboعىل سكان أسيا، املحيط الهادى، جنوب امريكا، وشابكة بيوبو 

 .)31(  تخدم شعب الصنيqqكيوكيو 

 :    )32( الجامعات األفريقية: ًثانيا 

 أن املكتبات الجامعية االفريقية اسـتطاعات أن تلبـى 2011 عام يفاشار تقرير االفال املنشور 

 مستفيديها من خالل تطبيقها للتقنيات الحديثة التى تتسم بالكفاءة مثل مواقـع الـشبكات احتياجات

 حاجـة دامئـة إىل يفيرى كثري من الخرباء أن تلك التطـورات إلخ حيث ...، تطبيقات املوبايل جتامعيةاال

هـذا وقـد قـام اتحـاد املكتبـات األفريقيـة .  افريقيـايفالتشجيع والدعم من جانب املكتبات الجامعية 

AAU مؤسـسة تعنـى بـالتعليم العـاىل والبحـث 180 كـان يجمـع إنـذاك الـذي و2011 إبريل عام يف 

ل األعـضاء بالبحـث داخـل مواقـع الجامعـات املنتميـة إلتحـاد  دولـه مـن دو30العلمى موزعني عىل 

املكتبات األفريقية حيث أسفرت نتيجة البحث أن هناك بعض الجامعـات التـى ال متتلـك مواقـع عـىل 

 فإن املكتبات التابعة لتلك الجامعات المتتلك هى االخرى مواقع لهـا، والـبعض االخـر التاىل وباإلنرتنت

 مفعله، وبـاقى الجامعـات ومكتباتهـا متتلـك مواقـع رسـمية لهـا وحفنـة مـن ميتلك مواقع ولكنها غري

 . جتامعيةاال مبواقع الشبكات اإلنرتنتاملكتبات الجامعية االفريقية تقوم بربط موقعها عىل 

 جتامعيـةاال الـشبكات اسـتخدامهذا وقد اشار التقرير السابق ذكره أن هناك مزايا جراء 

 :قية وهى  املكتبات الجامعية االفرييف
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 بـني امنـاء املكتبـات االتـصال التعاون وتعزيز فاعليـة جتامعيةاال تسهل مواقع الشبكات  -1

 .واملستفيدين

 جتامعيـةاال ان مواقـع الـشبكات 2008 الجامعـات االفريقيـة عـام يفاشار بعض الباحثني  -1

 املستقبل إىل بث املعلومات التى تضاهى استفسارات بحـثهم بـشكل أكـرث يفسوف تقود 

 .قةد

الهدف الرئيىس ألمناء املكتبات أن يجعلوا مصادر املكتبات متاحة للمستفيدين فإذا كانت  -2

 تساعد عىل تحقيق ذلك الهدف لذا يجب التأكيد عىل دورهـا جتامعيةاالمواقع الشبكات 

 .هااستخدامبقوة وتشجيع 

لـشبكات  اWall مبوقع املكتبة عرب ما يعـرف بحـائط جتامعيةاالإن ربط مواقع الشبكات  -3

 لديه القدرة عـىل جنـى نتـائج عظيمـة مـن خـالل جـذب وخدمـة مـا يعـرف جتامعيةاال

بالتعليم عن بعد فضالً عن ذلك فإن أى شخص له القدره عىل التواصل وارسال رسـالة إىل 

 .يفشخص بعينه بغض النظر عن البعد الجغرا

 :هذا وقد خلصت دراسة االفال إىل عدة نتائج أهام 

ًا الغراض التعليم العاىل بني طـالب الجامعـات استخدام هى األكرث تامعيةجاالان الشبكات  -1

 .االفريقية

 سـوف يحظـى بإعجـاب جتامعيـةاالإن اتاحة خـدمات املكتبـات عـىل مواقـع الـشبكات  -2

 .الطالب ملا تتمتع به تلك املواقع من مزايا الرتفيه والتسلية

التواصـل بـني األصـدقاء وإجـراء   إن الهدف الرئيىس من زيارة الشباب تلـك املواقـع هـو  -3

 .املحادثات
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من املستجبني السئلة الدراسة يفضلون النفاذ إىل مواقع املكتبات الجامعية عـن  % 72إن  -4

 .جتامعيةاالطريق رابط املكتبة املتاح عىل صفحة املكتبة املنشئة مبوقع الشبكات 

 :جامعات جنوب آسيا : ًثالثا 

 أن تفعيـل تقنيـات Purdue Universityبجامعـة  واملنـشور IATULآشار تقرير مؤمتر 

 بـداياتها املبكـرة حيـث يـأىت يف جنوب آسيا التزال يفالجيل الثاىن للويب مبواقع املكتبات الجامعية 

 ، الرسـائل RSS املكتبات الجامعية ويليها شبكة توتر ، يف ستخدام أولويات االيفتطبيق الفيس بوك 

هذا وقـد . Wikisليويتيوب ، فليكر ، املوسوعات الحرة أو ما يعرف  ، اE-Pollالفورية ، املدونات ، 

آشار التقرير أنه قد حان الوقت للمكتبات الجامعية أن تصنع عالقة جديـدة بينهـا وبـني تطبيقـات 

ًالجيل الثاىن للويب مبا يعطى فرصة أكرب للتعاون بني أمناء املكتبات الجامعية والعمـل معـا وتبـادل 

ًا اسـتخدام % 38 تيالنـد يفهـذا وقـد حظـت املكتبـات الجامعيـة .  واملنفعة بيـنهمالخربات املهنية

،  % 18.17، اندونيـسيا  % 22.21 ثم الفليبني بواقع جتامعيةاال ومنها الشبكات 2لتطبيقات الويب 

 حني حظيت دول مثل برونـاى ،كامبوديـا، الوس، يف،  % 3.3، فيتنام %7.6، سنغافورا  % 15ماليزيا 

 .)33(ستخدام االيف % 0ر الرشقية ، مينامر تاميو

 : املكتبات ومراكز املعلومات يف جتامعيةاال الشبكات ستخداملتخطيط الا) 7  

ــالم  ــات اإلع ــد تقني ــتع ــشبكات ياالجتامع ــع ال ــرف مبواق ــا يع  أو م

 الجديـد حيـث منـت وتزايـدت اعـداد االتـصال شكل من أشـكال جتامعيةاال

 ىس، فعىل سبيل املثال ارتفع عدد مستخدمىمستخدمى تلك املواقع مبعدل أ
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 500 مليـون شـخص إىل 300 مـن - الواليات املتحدة األمريكيـة يف االكرث شهرة - موقع الفيس بوك 

 الفرتة من فربايـر يف عىل شبكة تويرت ستخدام بضعه سنوات ، كام ارتفع مؤرش االيفمليون مستخدم 

اليني االشخاص حول العامل يستخدمون تلك التقنيـة ، فم%1،382 ليصل إىل 2009 حتى فرباير 2008

 . كل شتى األموريفوتطبيقاتها كجزء من حياتهم اليومية 

 لتلك الوسائل ققـد انعكـست هـذه التطـورات عـىل ستخدام االيف املتزايد نتشارًونظرا لال

ونيـة هيكل املكتبـات ومؤسـسات املعلومـات بأنواعهـا املختلفـة التـى لجـأ معظمهـا للبيئـة االلكرت

للتواصل مع جمهورها وتعترب املكتبات الجامعية واحدة مـن تلـك املؤسـسات التـى اسـتغلت تلـك 

 للتفاعل بني اعضاء هيئة لتدريس والطلبة االتصالالتقنية وما تتيحه من تطبيقات كأداه من ادوات 

. جانب أخـرمن ناحية وبني اعضاء هيئه التدريس واملكتبة من جهة اخرى وبني الطلبة واملكتبه من 

 العمل املكتبـى وتقـديم الخـدمات املكتبيـة يف جتامعيةاال تقنيات الشبكات استخدامهذا وقد أثر 

العديد من اإلشكاليات والتساؤالت من جانب املكتبة نفسها منها حداثة الشبكات النسبية؟  كيفيـة 

 تواجـدها ؟ ومـا هـى يفة  ؟ ما هى نوعية االشياء الجديرة بالنرش ؟ تعزيز املكتبستخدام االيفالبدء 

 ها إلستقطاب اعضاء جدد او ما يعرف باملعجبني أو املتابعني؟استخدامالطرق املثىل التى يجب 

 مـن جتامعيـةاال مواقع الـشبكات استخدام يف انه ومبجرد البدء andyلذا فقد آشار اندى 

فائـدة املنـشوده مـن قبل املكتبات الجامعية يجب أن تسأل نفسها ما النفع من وراء ذلك ؟ ومـا ال

 تلك املواقع ؟ وبشكل عام هناك الكثـري مـن األسـباب التـى تفـرض عـىل املؤسـسات استخداموراء 

  تلـك املواقـع، إال انـه مـن املهـم العثـور عـىل اسـباب تخـص املكتبـاتاسـتخدامالعامة واالعالمية 
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 يفطيهـا جـدوى  تلـك املواقـع يعاسـتخدام ومراكز املعلومات فتأطري مسعى تلـك املؤسـسات مـن 

 مقالته أن هناك عدد من اآلليات التـى يجـب يف andy واالفاده منها، لذا فقد أكد أندى ستخداماال

 :)34( املكتبات الجامعية وهىيف جتامعيةاال توظيف مواقع الشبكات يفالتامسها عند الرشوع 

  : Profileالحساب الشخىص : اوالً 

 فمـن جتامعيـةاال لها عىل مواقع الـشبكات مبجرد إعداد املكتبة صفحة أو حساب شخىص

ًاملهم اضفاء الطابع الشخىص عليه بغض النظـر عـن أيـا مـن املواقـع قـررت املكتبـة أن تـستخدمه 

  :التى يجب أن تشتمل عليها  حسبانها عدد من اآلشياء يفواضعه 

ل حيث يجب أن يتسم الرابط بالقـدرة عـىل الوصـو: رابطة ملوقع الويب الخاص باملكتبة  -1

 أقل وقت ومن ثـم يتـوافر للمـستفيدين االسـتفاده يفإىل موقع املكتبات بسهوله ويرس و

هذا وتتسم معظم الحـسابات الشخـصية .  اعداد ابحاثهميفمن الوقت للتعلم أو الرشوع 

ويجـب ان .  بإحتواءها عـىل قـسم خـاص بالوصـف العـامياالجتامعداخل وسائل االعالم 

 . متلئ

 عىل عـدة جتامعيةاالتتضمن مواقع الشبكات : رسمى ملكتبتك إنشاء ترحيب ووصف غري  -2

خيارات تساعد عىل التنسيق واجهـات التعامـل، لـذا تـستطيع املكتبـات أن توظـف تلـك 

 شـبكة تـويرت ، وميكـن أن يفالخيارات مبا يناسبها حيث ميكنها أن تغـري األلـوان والخلفيـة 

 .سويقتضع أرشطه خاصة وصناديق عىل الفيس بوك للبحث والت
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 :?  What to postماذا تنرش : ًثانيا 

يجب إنشاء املحتوى ونرش املعلومات واالراء واالفكار عـىل . بعد انشاء الحساب الشخىص 

 تقـديم مؤسـسته يفًهذا يعترب واحدا من الفرضيات االكرث صعوبة الى شـخص يبـدأ  . أساس منتظم

يـف؟ وهنـاك بعـض االفكـار التـى ميكـن  مـاذا ينبغـى ان انـرش؟ وكياالجتامعـعىل شـبكة االعـالم 

 : وتضمن جتامعيةاالللمكتبات ان تنرشها داخل الشبكة 

 : Library news and eventsالفاعليات واالخبار املكتبية  -1

إلخ ...اقامة الندوات  مكان ممتاز الخبار الناس عن مواعيد املؤمترات ، ياالجتامعيعترب االعالم 

 .من فاعليات

 :   New additions to your collection ًا للمكتبةما ورد حديث -2

ًتوافر لديك اصـدارا جديـداهل لومات جديدة ؟ حصلت عىل أوعية معهل   مـن بـرامج ادارة ً

 املرجعية وكتابة التوثيـق ؟ فكـل هـذه االشـياء تـستطيع املكتبـة أن تعلـم بهـا االستشهادات

 . الجديديالجتامعامجتمع املستفيدين مبجرد وصولها عرب قنوات االعالم 

يجـب عـىل آمـني املكتبـة ان : ،Links to articles، videosوصالت املقاالت وملفـات الفيـديو  -3

. ينرش تلك الوصالت الحاملة للمعلومات ذات الصلة باملوضـوع ومفيـده ملـستخدمى املكتبـة

ة  الوقت ذاته يجب أن يتجنبب تلـك املنـشورات والـروابط التـى لـيس لهـا عالقـة مبـارشيفو

 املقام يفه تلك التقنية استخداممبكتبتك، فآمني املكتبة يجب آال يغب عنه ما املغزى من وراء 

 .استمرار املواد املنشورة وتحديثها بيفاالول، فضال عن التنوع 

 جتامعيــةاالبنيــت الــشبكات  : Solicit feedback تلقــى التغذيــة املرتــدة -4

  أن يستــسفر مــنيفن يــرتدد للمحادثــة لــذا فــال حاجــة آلمــني املكتبــة بــأ
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 بدرجة اإلفـاده مـن الخـدمات التـى جتامعيةاالاملستفيدين املتواجدين عىل مواقع الشبكات 

 . جتامعيةاالتقدمها املكتبة عرب مواقع الشبكات 

يجب أن يتمتـع أمـني املكتبـة بـالرد عـىل ردود :  Respond to people الرد عىل االستفسارات -5

 مبشاكل االشخاص والوقوف بجانبهم عىل سبيل املثال إذا اشتىك شخص الفعل السلبية الخاصة

من املسئول عن هدوء املكتبة " ما عىل تويرت بأن املكتبة أصبحت مزعجه ، رمبا تكون األجابه 

"  الطـابق الـسفىل وتتميـز بالهـدوء ؟ يف، لدينا بعض الغـرف التـى تـسمح لـك باملـذاكرة " ؟ 

 حل املـشاكل باسـرتاتيجات يفا ، وحاول ان تساعد املستفيدين استخدم الفكاهة ، وكن ايجابي

 املحادثه املتاحة عىل الخـط املبـارش يفجيدة لتغيري العقول فالمني املكتبىة القدرة عىل التأثري 

 . تجاهل احديفبشكل قوى وال تفكر ابدا 

بنـرش أو ربـط  ملـستفيديها – دون قيود مفروضـة - جتامعيةاال تسمح مواقع الشبكات : الصور -6

تالصور واتاحتها للمستفيدين ، لذا فيجب عىل امني املكتبة نرش املواضيع التـى تـشتمل عـىل 

الصور الن الصورة تغنى عن الف كلمة فعىل سبيل املثال ، اذا كـان لـديك حـدث او مناسـبة 

 مـع وصـفها جتامعيـةاالفالبد من التقاط الصور تلك املناسبة لنـرشها عـىل مواقـع الـشبكات 

  . الجامعة يشتمل عىل الصوريفيسهل عملية الوصول إليها حيث املؤلف ل

 وضـع املـواد يف اضافتك للمنشورات ، ال تفرض عـىل نفـسك القيـود يفً كن مبدعا : اشياء اخرى -7

عىل القوائم الربيدية ، يجب ان تعرف مجتمعك بشكل واسـع ، اسـأل نفـسك بـشكل دورى مـا 

  نرشها هذا وقديفًب عددا كبريا من املستفيدين ومن ثم ال تردد هى االشياء االكرث اثاره تستقط
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 اضاف اندى عدة مـن البنـود التـى يجـب ان يـضعها آمـني املكتبـة عـن تعاملـه مـع مواقـع 

 : ومنها جتامعيةاالالشبكات 

 مثـل تـويرت أو الفـيس بـوك، ياالجتامعـعند نرش محتوى داخل الحساب الخاص باإلعالم  -1

 . وإنساىناجتامعيفمن املهم أن يكون 

 يجب ان يستجيب آمني املكتبة لولئـك االشـخاص الـذين يقومـون بـالتعليق عـىل جـدار  -2

 . تغريده عىل التويرتيف او الرد عليك Wallالحساب الشخىص 

 . عىل املحتويات ملسته الشخصيةفي ان يتمتع روح الدعابة وأن يض -3

كتبـات وان يكـون يخلـو مـن  املنشورات أو املحتوى يجب ان تكون عـىل صـلة تامـه بامل -4

 .االخطاء االمالئية أو النحوية

 :املكتبة تواجدها عىل الشبكات االجتامعية كيف تسوق : ًثالثا 

وجود اهتامم للتواجد، ومحتوى مفيد للنـرش يعتـرب ذا اهميـة ، ولكـن مـا هـى الآلليـات 

 ؟ ووالجابة عن ذلـك يعاالجتام االعالم يفالالزمة التى لديك لىك تدع املستفيدين يدركون بوجودك 

  أن مصادر املعلومات الجديدة او املبـادرات التـى تربمهـا املكتبـة مـن andyاالستفسار اشار اندى 

تنـشئ موقعـك "   عامل التسويق الرقمى هناك اسرتاتيجيات للتسويق فأما أنيفو. الرضورى ان تروج

وىل هــى االســرتاتيجية االكــرث فــاال" ســوق موقعــك أوالُ قبــل أن تنــشئه " أو " وســوف يــأتون إليــك 

، لذلك فإذا كان لديك محتوى شيق ومثري لالهتامم فمن الواجـب أن .  عرص املعلوماتيفًا استخدام

 : ومنهااإلنرتنتتدرك ان هناك عدة خطوات وآليات لتسويق موقعك عىل 

ويقـصد بهـا امـتالك امـني املكتبـة وصـلة عـىل : ًالربط حيثام كـان ممكنـا  -1

   حالــة امــتالك امــني املكتبــةيفربطــه مبوقــع املكتبــه، وحــسابه الشخــىص ت
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اكرث مـن شـبكة فيجـب عليـه ان يـضع رابـط واحـد أمـا بـاقى الـروابط فمكانهـا االمييـل 

 .اإللكرتوين

 يف تعترب املناقشات أو املحادثات أو املحاورات اكرث االشـكال قـوة :التحدث إىل االشخاص  -2

 مـا يجعـل الخدمـة املرجعيـة أكـرث الخـدمات التسويق، فضال عن العالقات العامة، وهذا

 .جتامعيةاال عامل الشبكات يفاملرجعية كفاءة 

 إقامه الدورات التدريبية للحـث يف ينبغى أن يكون للمكتبة دور فعال :دورات تعليمية   -3

ــشبكات اســتخدامعــىل  ــع ال ــةاال مواق ــع توضــيح الخــدمات جتامعي ــستمرة م ــصفة م  ب

 . املكتبةيف تلك املواقع وكيفية تطويعها والتطبقات التى ميكن أن تقدمها

 هنــاك بعــض املكتبــات الجامعيــة التــى قامــت بتعليــق اللوحــات :االعالنــات املطبوعــة  -4

 داخل الحرم الجامعى كنـوع جتامعيةاالاالرشادية لصفحتها الرسمية عىل مواقع الشبكات 

 .من الدعاية واالعالن

العالنــات املتــضمنة مبواقــع الــشبكات  تعتــرب خدمــة الدعايــة وا:االعالنــات عــن املوقــع  -5

ًا وهنـاك مكتبـات لجـأت تـسويق وجودهـا عـرب انتـشارً أكرث الخدمات رخصا وجتامعيةاال

 ذلـك يف وتعترب مكتبة جامعـة سـتانفورد مـن االمثلـه البـارزه جتامعيةاالمواقع الشبكات 

 .السياق

 بناء رابطة لالصدقاء  -6
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 جتامعيةاالخاصة باملعايري االساسية التى يجب توافرها عند تقييم مواقع الشبكات 
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 جتامعيةاالالرتتيب عىل حسب الشبكات  -3
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 عدد الزوار -5

 االشرتاكالحد االدىن لعضوية  -6
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 الفئة التى ينتمى إليها -12

 ًنات مجانانرش اإلعال -13

 : ويشمل : امللف الشخىص : ثانيا 

 *)WYSIWYG(محرر الحساب الشخىص ذو خاصية   -1

 تعديل واجهة الحساب الشخىص -2

 )HTML or CSS(تخصيص االكواد  -3

 . الشخىصURLبناء سطر املسار املوحد  -4
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 قامئة األصدقاء -5

 دعوة األصدقاء -6
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 السامح لألعضاء بنرش األخبار -3

 إرسال الرسائل لألعضاء دفعة واحدة -4

 السامح مبشاركة ملفات الوسائط املتعددة -5

 جامعةإعطاء الصالحيات ملدير ال -6

 : وتشمل Pages: الصفحات   : ًرابعا 

 إنشاء الصفحات -1

 التقسيم الفئوى للصفحات -2
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 اعطاء الصالحيات ملدير الصفحة -6
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 وتشمل : Securityوسائل الحامية : ًخامسا 

 اداتضبط اإلعد -1

 حجب االعضاء -2

 االبالغ عن االشخاص املزعجني -3

 ستخداماالبالغ عن إساءة اال -4

 : الخصائص التشابكية وتشمل : ًسادسا 

 غرف الدردشة -1
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 Bulletinsالنرشات  -4
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 االلعاب -12

 االعالنات املبوبه -13

 Eventsاألحداث  -14

 تصفح الكتب -15
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 :  ويشمل البحث Searchالبحث : ًسابعا 

  الشخصاسمب -1

 اإللكرتوينبالربيد  -2

 باملدرسة  -3

 باملدينة -4

  املشرتكةاتاالهتاممب -5

 تاحةالكلامت املف -6

 وتشمل : Technical Help/Supportمساعده الدعم الفنى : ًثامنا 

1- eMail Support 

2- FAQ 

3- User Forums 

 :لغات التصميم املستخدمة : ًتاسعا 

1- PHP 

2- JAVASCRIPT 

3- C 

4- ASP.NET 

5- XHTML 

 : قاعدة البيانات املستخدمة : عارشاً 

1- ORCAL 

2- MYSQL 

3- SQL 
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